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Uczelnie
otwarte –
umowa
z PFRON

PFRON
wspiera NGO

113

381

studentów, 6 doktorantów i 32 pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostanie
objętych działaniami na rzecz
zwiększenia
zatrudnienia
osób niepełnosprawnych na
uczelniach wyższych oraz realizacją programu pod nazwą:
„Uczelnie otwarte dla osób
niepełnosprawnych”. To wynik porozumienia zawartego
między uczelnią a Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Porozumienie zakładające
współpracę wspierającą proces kształcenia studentów z
niepełnosprawnościami
zostało podpisane 28 maja przez
Krzysztofa
Michałkiewicza,
prezesa Zarządu PFRON i prof.
dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Porozumienie – jak czytamy na stronie
internetowej PFRON – obejmuje
między innymi realizację postanowień ratyﬁkowanej przez
Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
poprzez wspólne działania
mające na celu zwiększenie
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych, a także przez wdrożenie
programu „Uczelnie otwarte dla
osób niepełnosprawnych”.
Prezes Zarządu PFRON
podczas podpisywania porozumienia zwrócił uwagę, że
dokument ten ma szczególnie
istotne znaczenie, ponieważ
większość mieszkańców województwa lubelskiego – w tym
także osoby z niepełnosprawnościami – zamieszkuje na
terenach wiejskich i małomiasteczkowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu osoby z
niepełnosprawnościami będą
miały ułatwiony dostęp do zdobywania wiedzy, poszerzania
kompetencji i umiejętności.
Będą mogły rozwijać zainteresowania naukowe oraz uzyskiwać zatrudnienie, między
innymi w jednostkach uczelnianych. Uniwersytet zaś będzie mógł korzystać ze wsparcia PFRON za pośrednictwem
programów
realizowanych
przez tę instytucję. Oprac. KK.

organizacji
pozarządowych z całego
kraju, które realizują projekty związane z rehabilitacją
zawodową i społeczną osób
z niepełnosprawnościami,
otrzymało doﬁnansowania
na ich realizację w ramach
konkursu pod nazwą: „Pokonamy bariery” ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz przeznaczył na ten cel ponad
254 miliony złotych, z czego
kwota 79 milionów złotych
przeznaczona została na realizację projektów dotyczących prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówkach.
Łącznie
zrealizowanych
zostanie 547 projektów, w
tym 176 dotyczących rehabilitacji ciągłej. Ponad 37
procent
doﬁnansowanych
przedsięwzięć to projekty
wieloletnie, realizowane w
dwóch lub trzech okresach
ﬁnansowania,
maksymalnie do 31 marca 2024 roku.
Wsparciem zostanie objętych
co najmniej 175 tysięcy osób

z różnymi niepełnosprawnościami.
– Nie ukrywam, że jest to
dla nas źródło satysfakcji, iż
możemy wspierać organizacje pozarządowe w tych
programach. Zdajemy sobie
sprawę, że są one najbliżej
osób
niepełnosprawnych.
Coraz częściej są to też organizacje tworzone przez nie
same – wyjaśnił Krzysztof
Michałkiewicz, prezes Zarządu PFRON (cytowana wypowiedź pochodzi ze strony
www.pfron.org.pl).
W konkursie „Pokonamy
bariery” organizacje pozarządowe składały wnioski w
następujących
kierunkach
pomocy: w kierunku pomocy 1 (wejście osób niepełnosprawnych na rynek
pracy), kierunku pomocy 2
(zwiększenie
samodzielności osób niepełnosprawnych), w kierunku pomocy 3
(wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia), kierunku pomocy 4 (zapewnienie
osobom niepełnosprawnym

Przeszkolą
niewidomych
P

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł z Centrum Projektów Europejskich umowę o
doﬁnansowanie projektu pozakonkursowego pod nazwą:
„Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i
słabowidzących”. Projekt jest
współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”.
Projekt realizowany jest w
partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych, Akademią
Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warsza-

wie, Towarzystwem Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego i organizacją międzynarodową – Instituttet for Blinde
og Svagsynede w Danii.
Celem projektu – jak informuje Fundusz na swojej stronie
internetowej – jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie
nowego standardu kształcenia i
dokształcania trenerów orientacji przestrzennej oraz programu
szkolenia osób niewidomych
i słabowidzących w zakresie
orientacji przestrzennej w wyniku współpracy z partnerem międzynarodowym.

dostępu do informacji), w
kierunku pomocy 5 (poprawa jakości funkcjonowania
otoczenia osób niepełnosprawnych) oraz w kierunku
pomocy 6 (upowszechnianie
pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności).
Dzięki
doﬁnansowaniu
projektów ze środków PFRON
osoby z niepełnosprawnościami otrzymują realną
pomoc w przezwyciężaniu
skutków niepełnosprawności oraz w zwiększaniu samodzielności i niezależności
na każdym etapie życia. Co
ważne, realizowane przez
organizacje
pozarządowe
przedsięwzięcia dotyczą różnych obszarów, a zatem są
kierowane nie tylko do osób
z
niepełnosprawnościami,
lecz także do ich otoczenia
– rodzin, opiekunów, przyjaciół i wszystkich tych, którzy
gotowi są poszerzać wiedzę
i kompetencje zawodowe w
obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych. Oprac. KK.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 12 trenerów orientacji przestrzennej,
a swoje kompetencje uzupełni
94 takich trenerów. 200 osób
z niepełnosprawnościami narządu wzroku nabędzie kompetencje w zakresie orientacji
przestrzennej. Podjęte zostaną
działania mające na celu wdrożenie wypracowanych standardów. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023.
Trenerzy orientacji przestrzennej umożliwiają osobom
z niepełnosprawnością wzroku
bezpieczne poruszanie się w
przestrzeni publicznej z wykorzystaniem pomocy rehabilitacyjnych (np. białej laski). Chodzi o to, aby osoba niewidoma
bądź w znacznym stopniu
niedowidząca nie była uzależniona od pomocy widzącego
przewodnika, lecz uczyła się
samodzielnie pokonywać trudności związane z poruszaniem
się. Oprac. KK.
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towarzyszenie „Na Tak” w
Poznaniu zorganizowało 28
maja brieﬁng prasowy, którego tematem było rozpoczęcie
działań w ramach projektu pod
tytułem: „Dobry początek. Samopomoc i samorzecznictwo
opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Projekt dotyczy
wsparcia i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, sprawujących opiekę
nad ludźmi z niepełną sprawnością.
Projekt rozpoczął się 1 lutego
tego roku, a zakończy 31 października 2022 roku. Jest realizowany na terenie Poznania,
dzięki środkom pozyskanym
z dotacji programu „Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy”,
ﬁnansowanego z funduszy EOG
(bezzwrotnej pomocy zagranicznej, która jest możliwa dla
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Pomagają rodzicom
krajów członkowskich Unii Europejskiej).
W ramach realizacji projektu zainicjowane zostaną grupy
samopomocowe dla rodziców
oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, warsztaty
i konsultacje ze specjalistami,
szkolenia dla wolontariuszy
wspierających działania projektu, przeprowadzona zostanie także diagnoza potrzeb i
problemów oraz obszarów wymagających wsparcia. Pracownicy Stowarzyszenia planują
także organizację wydarzeń
promujących pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Jak informują, ze wsparcia w
projekcie skorzystają rodzice
i/lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy
zostaną zaangażowani w działania grup samopomocowych.
Grupy te przygotują działania
samorzecznicze.
Powstanie
publikacja
podsumowująca
prace grup, broszura informacyjna i ﬁlm.
Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie
i wsparcie liderów środowiska
(rodziców oraz opiekunów
osób z niepełnosprawnościami),
wzmocnienie ich pozycji, stymulowanie samopomocy i samorzecznictwa. Na zakończenie

projektu przeprowadzone będą
także wywiady z uczestnikami
dotyczące korzyści, których doświadczyli dzięki udziałowi w
projekcie.
Stowarzyszenie „Na Tak” – to
jedna z najstarszych i najprężniej działających organizacji
pozarządowych w Poznaniu.
Od ponad 30 lat wspiera osoby z
niepełnosprawnościami na każdym etapie życia. Prowadzi placówki rehabilitacyjno-terapeutyczne, udziela opieki i wdraża
inicjatywy informacyjno-edukacyjne. Z działalnością Stowarzyszenia można zapoznać się na
stronie: https://www.natak.pl
Oprac. KK.

Po teście lub szczepieniu
O

soby z niepełnosprawnościami planujące wyjazd
na turnus rehabilitacyjny muszą pamiętać o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2.
Te, które się już zaszczepiły
przeciw COVID-19, mogą wyjechać bez dodatkowych warunków. Przypomnijmy, że
szczepienia w Polsce zostały
rozpoczęte 27 grudnia 2020
roku. Do tej pory – według danych Ministerstwa Zdrowia – w
pełni zaszczepiono ponad 8
milionów obywateli.
Z decyzją o szczepieniu nie
warto zwlekać. Im szybciej się

zaszczepimy, tym szybciej nasz
organizm zacznie uzyskiwać
odporność na wirusa. Szczepienia są przeprowadzane w
pełnym reżimie sanitarnym.
Szczegółowe informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 oraz zapisy na pierwszą
dawkę są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta – www.
pacjent.gov.pl oraz na rządowej
stronie www.gov.pl. Osoby z
niepełnosprawnościami mogą
szczepić się od maja tego roku w
powszechnych punktach szczepień bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.

Dodatkowo szczepienia mogą
odbywać się również w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej
czy centrach i klubach integracji
społecznej. Co ważne, do darmowego szczepienia przeciw
COVID-19 można przystąpić nie
mając ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty świadczeń opieki
zdrowotnej związanych z COVID-19 pokrywane są z budżetu
państwa.
Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie
wyjeżdżający na turnusy rehabilitacyjne zobowiązani są przed-

stawić negatywny wynik testu
diagnostycznego. Skierowanie
na test wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto skierowanie na test można
uzyskać wypełniając odpowiedni
formularz na stronie Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery
dni przed terminem rozpoczęcia
turnusu. Osoby zaszczepione
muszą natomiast przedstawić
potwierdzenie przyjęcia szczepionki (taki dokument można
pobrać w wersji PDF z Internetowego Konta Pacjenta – zakładka
„Proﬁlaktyka”). Oprac. KK.

„Z

amigaj Moniuszkę” – to
tytuł projektu realizowanego przez Teatr Wielki im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu, którego najważniejszym celem jest przybliżenie
osobom z niepełnosprawnością słuchu twórczości Stanisława Moniuszki. Spektakle
tłumaczone na język migowy
dają tej grupie społecznej możliwość pełnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym bez barier i
ograniczeń.
Partnerami w realizacji projektu są: Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka
Migowego „GEST”, Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
dla
Dzieci Niesłyszących w Pozna-

niu, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 im. Plutonu
Głuchoniemych AK dla Dzieci i
Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu oraz Szkoła dla Dzieci Słabosłyszących i
Niesłyszących przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka
w Rydzynie. Patronat medialny
nad inicjatywą objął nasz miesięcznik.
Ponadto założeniem przedsięwzięcia – jak informują realizatorzy w materiale prasowym
– jest niwelacja stereotypów
poprzez pokazanie, że osoby z
niepełnosprawnościami także
mogą znaleźć swoje miejsce
w operze. W ramach projektu

udostępniono nagranie spektaklu „Paria” z tłumaczeniem w
języku migowym, a prócz tego
osoby słabosłyszące i niesłyszące mogą zapoznać się z historią
Teatru Wielkiego i specyﬁką opery. Będą także przeprowadzone

lekcje z podstaw języka migowego dla pracowników i warsztaty,
których efektem będzie teledysk
z miganą wersją jednej z pieśni
Moniuszki. Dodatkowe informacje o projekcie: edukacja@opera.poznan.pl Oprac. KK.

Spektakl „Paria”, którego nagranie udostępniono z tłumaczeniem
w języku migowym.

FOT. ARCHIWUM TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU

Ze świata ciszy do muzyki
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Radość i walka sportowa
dniach 11, 12 i 13 czerwca w parku rekreacyjno-sportowym FairPlayce w
Poznaniu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski w Tenisie
Stołowym Dźwiękowym. W
rozgrywkach wzięło udział
dwudziestu siedmiu zawodników. Rywalizowali między sobą zawodnicy z Łodzi,
Poznania, Krakowa, Lasek,
Wrocławia i Owińsk.
Po raz pierwszy zawodnikom poniżej 18 lat towarzyszyli w mistrzostwach rodzice
i opiekunowie, którzy dzielnie
wspierali sportowców w rozgrywkach. Była to doskonała
okazja do integracji, nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń.
W sędziowaniu pojedynków
pomagali studenci z Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, którzy na co dzień studiują tę dyscyplinę na uczelni.
Wraz z trenerami, sędziami,
obsługą techniczną, opiekunami i wolontariuszami, każdego
dnia gościliśmy około 60 osób.
Mistrzostwa otworzył prof.
dr hab. Stanisław Kowalik z
Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy. Obecni byli: Ryszard Flisikowski i Jakub Rękoś, właściciele parku rekreacyjno-sportowego FairPlayce
oraz koordynatorzy sekcji tenisa stołowego w obiekcie – Renata Gumula i Szymon Galas.

Tytuł Mistrza Polski można
było otrzymać w rozgrywkach
indywidualnych, drużynowych
i w deblu. Rozgrywki w konkurencji singla rozpoczęły się
w 5 grupach eliminacyjnych.
Zawodnicy byli rozstawieni
w grupach według klasyﬁkacji
ostatnich Mistrzostw Polski
z 2019 roku oraz ostatniego Pucharu Polski. Pojedynki
w grupach rozgrywane były
systemem „każdy z każdym”.
Walczono w jednym secie do
7 punktów. Do ﬁnału „A”( o
miejsca od 1-16) przechodzili
zawodnicy z I, II i III miejsca
w grupie. Pozostali walczyli w
ﬁnale „B” (o miejsca od 17-27).
Finały A i B rozgrywały się
według typowej tabeli pucharowej dla 16 zawodników do
dwóch przegranych setów do
7 pkt. Miejsca w tabelach losowali trenerzy. W konkurencji
debla rozgrywki przeprowadzone były według typowej
tabeli pucharowej dla 16 debli.
Trenerzy ekip losowali miejsca
dla swoich deblistów, którzy
rozgrywali pojedynki do dwóch
przegranych setów (do 7 punktów w każdym secie). Debel,
który przegrał pojedynek, tracił
szansę na udział w ﬁnale turnieju deblowego. W kategorii
drużynowej 3-osobowe zespoły rywalizowały zgodnie z typową tabelą pucharową dla 16
drużyn. Trenerzy ekip losowali
miejsca w tabeli dla swoich

była pandemią. Nie brakowało
emocji, radości z wygranych
pojedynków i smutku z przegranych.

drużyn. 3-osobowe drużyny
grały systemem sztafetowym,
tzn.: kolejna para grających
przejmowała wyniki pary poprzedniej.

Zwycięzców na podium dekorował Bartłomiej Maternicki,
dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Zawody rozgrywane były
na 3 stołach wyposażonych w
urządzenia optyczno-elektroniczne służące do wspomagania sędziowania. W czasie
Mistrzostw rozegrano 170
pojedynków. Poziom gry na
tegorocznych Mistrzostwach
Polski był bardzo wysoki pomimo długiej przerwy w treningach, która spowodowana

Główne nagrody i miejsca na
podium zdobyli:
Indywidualnie:
1. Piotr Ignaciak – Kraków
2. Adrian Kucza – Poznań
3. Klaudia Bandalewicz –
Owińska
Debel:
1. Andrzej Klepsz, Kacper
Tchórz – Wrocław
2. Jakub Paluch, Piotr Ignaciak – Kraków
3. Zuzanna Całka, Łucja Mazur – Kraków
FOT. (2X) Z ARCHIWUM SOS-WDN W OWIŃSKACH

W

Drużynowo:
1. WROCŁAW (Andrzej
Klepsz, Kacper Tchórz, Robert
Jaworowski)
2. POZNAŃ (Natalia Marendziak, Zuzanna Mikler, Nikola
Oleksiak)
3. WINERS – Iwo Szczepanik
(Owińska), Justyna Zakrzewska (Poznań), Robert Wijas
(Łódź)

LESZEK SZMAJ
NAUCZYCIEL WF
W SOS-WDN W OWIŃSKACH
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Widzieć słuchem piłeczkę
W

dzięki tym wskazówkom drugi zawodnik (kapitan) określi
dokładnie parametry ruchu
(szybkość, wysokość, kierunek) piłeczki (łodzi podwodnej),
może ją zatrzymać przedramieniem albo dłonią (to jest
metaforyczne traﬁenie bombą
w łódź podwodną). Sportowiec
odnosi zwycięstwo, bo zdobywa punkt w grze, która trwa
dalej, ale teraz to on wciela się
w kapitana łodzi podwodnej i
musi pokierować piłeczką tenisową w taki sposób, aby partner
miał jak największe trudności
w jej uchwyceniu.

Jedyną szansą dla kapitana krążownika są wskazówki
dźwiękowe pochodzące z łodzi
podwodnej (praca silnika, rozmowy załogi i inne przypadkowe dźwięki), które rejestrowane
są przez odpowiednie urządzenia techniczne. Na podstawie
tych dźwięków można z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem określić położenie łodzi i płynąć krążownikiem
w taki sposób, aby znalazł się
on dokładnie nad nią i wtedy
zrzucić bomby głębinowe. Informacje o skutecznym ataku
pojawią się w postaci plam oleju i szczątków zatopionej łodzi
podwodnej.

Dla osób niewidomych i
niedowidzących
uprawianie
dźwiękowego tenisa stołowego
ma nieocenioną wartość z kilku powodów. Po pierwsze, jest
to dobry sposób doskonalenia
sprawności działania analizatora słuchowego. Przy braku możliwości widzenia, tylko słuch
umożliwia nam orientację w

Przepraszam za posłużenie
się militarną metaforą, która
ma uwypuklić istotę uprawiania
dźwiękowego tenisa stołowego
przez sportowców niewidomych i niedowidzących. Trudno
jednak znaleźć inny przykład
ukazujący istotę tej gry. Oto
dwóch zawodników (kapitanów) staje naprzeciwko siebie.
Jeden z nich wprowadza w ruch
piłeczkę celuloidową (łódź podwodną), której drugi kapitan
nie widzi, ale słyszy wydawany przez nią charakterystyczny dźwięk: „pong”. Dźwięk ten
powtarza się w różnym tempie. Jej szybki rytm informuje,
że piłeczka przemieszcza się
na niewielkiej wysokości (pong
– pong – pong), często uderzając o stół tenisowy. Z kolei rytm
wolny jest wskazówką mówiącą, że piłeczka przemieszcza
się dość wolno, zakreślając wysokie łuki nad stołem (pong - - pong - - - pong).
W rozpoznaniu położenia i
ruchu piłeczki ważne jest też
ustalenie siły dźwięku i miejsc,
z których pochodzą kolejne „pongi”, emitowane przez
zbliżającą się piłeczkę. Gdy

okazją do ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej. Chodzi
przecież o to, aby nie tylko lokalizować dany obiekt (piłeczkę) w przestrzeni, ale w sposób
odpowiedni do nadchodzących
dźwięków ustawić pozycję ciała
i poruszać rękami. Ruchy ciała
muszą być skoordynowane z
dźwiękami, które powstają w
otoczeniu, aby móc sprawnie w
nim działać.

do działania. Zdobywamy więc
wiele doświadczeń ważnych
nie tylko w sporcie, ale też w codziennym życiu. Przede wszystkim uświadamiamy sobie, że
nadmiar emocji, nerwowość,
napięcie psychiczne obniża poziom działania w takim samym
stopniu jak brak zaangażowania, niska motywacja i brak
cierpliwości w czasie gry.

Po czwarte, gra w dźwiękowego tenisa stołowego rozwija
uwagę. Chcąc zwyciężyć w tej
grze musimy być skupieni przez
cały czas na trafnym rozpoznawaniu dźwięków piłeczki i
spokojnym odpowiadaniu odpowiednimi ruchami na to, co
słyszymy. Do tego potrzebna
jest ciągła koncentracja uwagi
na wykonywanym zadaniu. Nie
wolno dopuścić, aby była ona
rozpraszana przez dodatkowe
dystraktory. Ta umiejętność jest
także ważna w codziennym
FOT. Z ARCHIWUM SOS-WDN W OWIŃSKACH

yobraźmy sobie przez
chwilę, że jesteśmy kapitanem potężnego krążownika, który tropi zanurzoną w
oceanie łódź podwodną. Ma ją
zniszczyć przy pomocy bomb
głębinowych. Aby je skutecznie użyć, musimy jednak dokładniej zlokalizować przeciwnika. Ponieważ ukrywa się
w głębinach wodnych, trudno
jest nam określić, czy znajduje
się przed nami, czy za nami,
czy płynie szybko, czy wolno, czy jest zanurzony 20, 50,
100 metrów pod powierzchnią
wody.

otoczeniu. Im lepiej potraﬁmy
określać siłę, wysokość i inne
różnice między dźwiękami (a
szczególnie wyodrębnić jeden
ich rodzaj w szumie dźwiękowym), tym kompensowanie
braku wzroku przez słuch będzie skuteczniejsze.
Po drugie, dźwiękowy tenis
stołowy umożliwia także „trenowanie” wyobraźni. Między
kolejnymi dźwiękami „pong”
jest cisza, którą zawodnik wypełnia wyobrażonym ruchem
piłeczki. Po trzech wskazówkach może dość dokładnie
przewidzieć – dzięki uruchomieniu wyobraźni – w jakim
miejscu powinna się ona znajdować. Ta umiejętność jest bardzo ważna w codziennym życiu i dlatego warto ją rozwijać
przy stole tenisowym.
Po trzecie, omawiana dyscyplina sportowa jest wyśmienitą

życiu, a więc warto ją rozwijać
poprzez sport.
Po piąte, gra w tenisa uczy
nas myślenia. W trakcie gry
obserwujemy cały czas, w jaki
sposób działa nasz partner i
staramy się rozpoznać strategię, jaką posługuje się w rzucaniu piłeczką, a potem staramy
się przewidzieć, jakie mogą być
jego kolejne rzuty. Takie uogólnianie i wyciąganie wniosków
pozwala nam podejmować
trafniejsze decyzje odnośnie
własnego postępowania obronnego. Po szóste, uprawianie
tenisa stwarza szansę na rozwijanie coraz lepszej kontroli
emocjonalnej. W czasie zawodów mamy możliwość zdobycia
ważnych doświadczeń związanych z utrzymywaniem kontroli nad naszym zachowaniem.
Uczymy się, że niepowodzenie sportowe nie powinno nas
zniechęcać lecz mobilizować

Oczywiście mógłbym wymieniać dalsze zalety dźwiękowego tenisa stołowego. Chodzi mi
przede wszystkim o możliwość:
a) lepszego poznania wzajemnego zawodników (nieoceniona jest tu gra deblowa), b) uczenia się ujawniania mimicznie
własnych przeżyć (z czym często mają problem osoby niewidome), c) podnoszenia własnej
samooceny (tutaj ważna jest
rola trenera), d) doskonalenie
własnej sprawności ﬁzycznej (z
badań wynika, że aktywność
ruchowa osób niewidomych
i niedowidzących ciągle jest
zbyt mała). Zaletą tej dyscypliny jest też to, że nie stawia ona
specjalnych wymagań. Mogą ją
uprawiać dzieci, dorośli i dziadkowie. Wystarczy zasłonić oczy
zaciemnionymi okularami, aby
uczestniczyć w grze razem z
osobami niewidomymi.
Dźwiękowy tenis stołowy
można uprawiać nie tylko na
poziomie wyczynowym, ale
także w sposób rekreacyjny –
świetnie się przy tym bawiąc. W
takich przypadkach wystarczy
mieć dostęp do prostego stołu
tenisowego, nawet bez specjalnego wyposażenia elektronicznego, które jest niezbędne przy
profesjonalnym podejściu do tej
działalności sportowej. A więc
na koniec życzę wszystkim
zainteresowanym, aby poczuli
się kapitanami krążowników
i opanowali skutecznie przechwytywanie łodzi podwodnych w postaci piłeczek pingpongowych.
I jeszcze techniczne wyjaśnienie. „Ping” to dźwięk wydawany przez uderzenie piłeczki
rakietką tenisową. „Pong” to
odbicie piłeczki o stół tenisowy.
W dźwiękowym tenisie stołowym nie słyszymy „ping”, gdyż
zamiast rakietek używamy własnych rąk. A więc tutaj posługujemy się samymi „pongami”.

PROF. DR HAB.
STANISŁAW KOWALIK
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY
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Trzech Guliwerów
wśród katedr i zamków
ześć wszystkim. Jesteśmy
trójką kolegów z Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Pobiedziskach. Spotykamy
się nie tylko w Warsztacie,
ale i poza nim. Ja Dawid
wpadłem na pomysł, żeby
pojechać na wycieczkę z Filipem i Kubą. Filip się zgodził od razu, a Kubę trzeba
było przekonywać.
Był to piękny dzień 4
czerwca. Na pociąg kupiliśmy wspólny bilet i ruszyliśmy w drogę. Po wyjściu z
pociągu czekała nas półkilometrowa wędrówka. Celem
naszej wycieczki było nietypowe muzeum, w którym
czuliśmy się jak olbrzymy.
Traﬁliśmy do Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego.
Jest to znane miejsce na trasie Poznań – Gniezno.
Są tam miniatury bezcennych zabytków głównie
Wielkopolski i Poznania –
między innymi pałace, katedry, kościoły, grody, zamki,
poznański Ratusz, kroczące
Krzyże, Stary Rynek.
Największą atrakcją okazała się kolejka elektryczna
jeżdżąca przy oczku wodnym, która ożywiała atmosferę wśród zwiedzających i
dzieci. Były też drewniane

rzeźby słowiańskich bogów.
Ciekawie było zobaczyć Pobiedziska w miniaturze i
inne zabytki – jakby z lotu
ptaka. Wiele z nich znaliśmy,
ale niektóre były dla nas
nowe. Prócz upału nic nie
stanowiło dla nas problemu
w tym dniu.
Skansen Miniatur w Pobiedziskach to miejsce, które
urzeka każdego. Chętnie powracają do niego ci, którzy
odwiedzili je wcześniej. Być
może nie wszyscy wiedzą,
że Skansen został otwarty
w maju 1998, w roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk
i jest jednym z nielicznych
tego typu obiektów w Polsce.
Dzięki temu miejscu można
się dowiedzieć, jak rozwijało
się osadnictwo i jak kształtowała się państwowość polska. Polecam to miejsce osobom, które chcą zobaczyć
ciekawe budowle i zgłębić
historię ich powstawania.
Do Pobiedzisk wróciliśmy na piechotę. Zrobiliśmy
cztery kilometry, po czym
udaliśmy się na frytki. Porcja, chociaż była duża, wydawała się nam tak samo
miniaturowa jak zabytki w
skansenie.

DAWID KARPIŃSKI

FOT. (4X) DAWID KARPIŃSKI, FILIP ŁAGODZIŃSKI, KUBA KRYGIER
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Dzieła dzieci
(2)
bardziej kochanych
D

zieci ze szkoły integracyjnej w Wiedniu zostały
w roku 2012/13 zaproszone przez młodzież z liceum
ekonomicznego (Vienna Business Scholl) do wspólnego
PILGRIM – projektu pod tytułem „Przyjaźń łączy”.

Celem tych działań była
pomoc dzieciom z Nairobi w
Keni, zmierzająca do wydobycia ich ze slumsów i wysłania
do szkoły. Owocna współpraca obydwóch szkół, trwająca
sześć lat przyniosła ogromny
sukces i wielką radość, gdyż

umożliwiła ona 25 dzieciom z
Nairobi naukę w szkole.
Źródłem ﬁnansów, które systematycznie docierały
do Afryki, były wytwory prac
ręcznych dzieci ze szkoły integracyjnej. Te wyjątkowe dzieła
sztuki, które nasze dzieci wy-

konywały z dużym zapałem,
a przede wszystkim z ogromnym sercem, sprzedawane
były za dobrowolną oﬁarę w
szkole integracyjnej, w szkole
partnerskiej VBS oraz w paraﬁi.

HALINA KOSELSKA-KUBIAK

Ozdobione kubeczki. Nauczycielki z dziećmi z głębszą i głęboką
niepełnosprawnością ozdabiały kubeczki specjalną farbą za
pomocą gąbki umieszczonej na drewnianym uchwycie.

Mikołajki z drewna i inne dzieła sztuki wystawiono na sprzedaż
podczas wywiadówki szkolnej.

Świeczki lane z wosku, karty świąteczne i okolicznościowe,
zakładki do książek, mikołajki, wisiorki.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

FOT.(4X) ARCHIWUM

Ozdoby świąteczne, wisiorki do kluczy, biżuteria.
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iedy rozpoczął się rok
2020, to nikomu z nas nie
przyszło na myśl, że ludzie na
świecie i w Polsce będą musieli
się zmierzyć z czymś niemożliwym w obecnym czasie postępu w dziedzinie medycyny i w
wielu innych dziedzinach życia. A jednak nie jesteśmy tacy
mądrzy, jak nam się wydawało;
niestety świat musiał się zmierzyć z epidemią koronawirusa.
O epidemiach i różnych zarazach, które nawiedzały ludzkość
w dawnych czasach, wiedziałem tylko z książek i trochę z
opowiadań mojego ś.p. wujka.
Z tego, co usłyszałem od niego,
w lasach niedaleko Pięczkowa w
powiecie średzkim i koło Orzechowa w powiecie wrzesińskim
znajduje się osada leśna Brzeczka. To w jej pobliżu, jak mówił
wujek, znajduje się kapliczka,
która prowadzi do Dżumnych
Górek – miejsca, gdzie pochowano setki osób, oﬁar dżumy,
która szalała na tym obszarze
w XVIII wieku. Miejsce to jest
owiane tajemnicą, a tamtejsi
mieszkańcy niechętnie mówią o
zasypanych wapnem mogiłach
oﬁar epidemii. Prawdopodobnie
takich miejsc jest więcej, można
czasami je spotkać podczas leśnych wędrówek na grzyby.
Obecna epidemia koronowirusa zaczęła się w Chinach i to
już w grudniu 2019 roku, ale na
początku świat wtedy nic sobie
z tego nie robił. Dopiero gdy
osób chorych było coraz więcej,
gdy setki i tysiące ludzi zaczęły
umierać, gdy zaraza zaczęła
się roznosić na wszystkie kraje i kontynenty – dopiero wtedy
zauważono problem. Potem
higiena, częste mycie rąk, dezynfekcja pomieszczeń, zachowywanie dystansu i odległości
pomiędzy ludźmi, ograniczenia
liczby osób w miejscach publicznych i pomieszczeniach,
obowiązkowe noszenie masek
ochronnych na twarzy, zamykanie warsztatów, szkół, teatrów,
obiektów sportowych oraz rekreacyjnych i tak dalej.

FOT. DARIUSZ MIGDAŁEK

K

Aleksandra Błasyk
i Filip Markowić. Za nimi
od lewej: Adam Mietliński
i Dariusz Migdałek.
Mistrz Polski Filip Markowić
z dumnymi rodzicami.

Julia Majewska
z wymarzonym pucharem.

FOT. DRAGAN MARKOVIĆ

ORZECHOWO
O

Radość Filipa i trenera
Dariusza Migdałka
ze zdobycia złotego medalu.

FOT. DRAGAN MARKOVIĆ

Z
Zbigniew
Strugała
S

U nas na wsi epidemia może
nie jest tak bardzo groźna jak w
dużych miastach, ponieważ każda rodzina ma swoją posesję, a
odległości miedzy domami są
duże. Gdy była ładna pogoda,
można było sobie wyjść na dwór,
posiedzieć w ogrodzie. Ale za to
w miejscach publicznych takich
jak kościoły, szkoły, czy sklepy –
wymogi sanitarne obowiązywały również mieszkańców wsi.
Wielu z nas siedziało w domach, tak jak większość osób
chorych i starszych, aby się nie
zarazić. Przez półtora roku więcej siedzieliśmy w domach niż
w naszym Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Czeszewie, a jak
wracaliśmy na jakiś czas do
WTZ-etu, to podzieleni na dwie
grupy – raz jedna grupa, a po
niej druga, i tak na zmianę przez
parę tygodni. A potem znowu
całkowicie zamykano warsztaty. Takie były wymagania epidemiologiczne i trzeba było się do
tego dostosować, mimo że było
nam ciężko.
Ale coś trzeba było robić.
Skoro nie można było pracować w Warsztacie, to pracowaliśmy w domach zdalnie.
Pan Darek, nasz warsztatowy
kierowca, woził nam materiały do pracy do domu, a potem,
jak już były prace zrobione, to
pan Darek przyjeżdżał i prace
odbierał. Terapeuci pracowali
w Warsztacie, a uczestnicy w
domach. Przeważnie pracowaliśmy na zamówienia. Niestety,
takie nastały czasy na tym zwariowanym świecie.
Chociaż obecnie mamy już
szczepionki przeciw koronowirusowi i trwają szczepienia, to
nie znaczy, że pandemię mamy
już za sobą. Nie rozumiem, dlaczego nasz rząd i ministerstwo
zdrowia nie wpisały osób z niepełnosprawnościami, uczestniczących w warsztatach, a także
kadry tych placówek, do grupy
priorytetowej przy szczepieniach na koronawirusa.
Niestety, pozostaje stosować
się do zaleceń oraz obostrzeń
związanych
z
pandemią.
Nie lekceważcie zagrożenia. Na
szczęście na spacer do parku lub
do lasu można wychodzić, więc
korzystajcie z tej formy wypoczynku. Zapewniam, że to metoda skuteczna.

Puchar
FOT. DRAGAN MARKOVIĆ

Tysiące
ludzi umarło

FOT. DARIUSZ MIGDAŁEK

8

Drużyna mistrzów Polski.
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znowu jest nasz!

FOT. PIOTR DZIAMSKI

Walki zostały rozegrane w
26 kategoriach sprawnościowych, a udział w nich oprócz
najliczniejszej grupy zawodników z niepełnosprawnością
intelektualną, wzięli również
zawodnicy z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz niewidomi.

Od lewej: Aleksander Dziamski, Dariusz Migdałek, Angelika Stachowiak.

W

dniach 22 i 23 maja już
po raz dziewiąty odbyły
się Mistrzostwa Polski Osób
z Niepełnosprawnościami w
Judo. Jako jedna z największych tego typu imprez sportowych w naszym kraju zawody zgromadziły ponad 90
zawodniczek i zawodników
aż z 9 klubów judo z całej
Polski.
Liczby te wskazują, że wszyscy po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią byli
stęsknieni za rywalizacją na
macie. Nasi sportowcy tęsknili
też za sobą, za spotkaniem kolegów i koleżanek z innych klubów i za wielką radością, jaką
daje im aktywność ﬁzyczna.
Zawody zorganizował Klub
Sportowy Akademia Judo w
Poznaniu przy współudziale
Polskiego Związku Judo, co
nadało turniejowi dodatkową
rangę!
Pierwszym etapem całego
turnieju był tak zwany trening
obserwowany, który odbył się
w sobotni wieczór w Poznaniu. Trening, w którym udział

wzięło ponad 90 osób, poprowadzony został przez niżej
podpisanego Dariusza Migdałka – trenera największej grupy
judoków z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce
– członków Szkolnej Sekcji
Judo Olimpiad Specjalnych w
Zespole Szkół Specjalnych nr
101 w Poznaniu, a także wspomnianej już Akademii Judo.
Podczas otwarcia treningu
obecni byli wyjątkowi goście,
którzy chcąc okazać swoje
wsparcie dla sportu osób niepełnosprawnych w Poznaniu,
z podziwem obserwowali poczynania judoków na macie.
Wśród gości znaleźli się m.in.
Lidia Dudziak – radna Miasta
Poznania i Grzegorz Ganowicz
– przewodniczący Rady Miasta
Poznania.
Trening obserwowany służy zweryﬁkowaniu podziału
wszystkich sportowców na tak
zwane grupy sprawnościowe,
dzięki którym podczas zawodów mogą rywalizować z
przeciwnikami o podobnych
możliwościach i umiejętnościach. Tuż po treningu odbyła

się mini dyskoteka i kolacja dla
zawodników.
Dobrze rozgrzani po sobotnim treningu wszyscy judocy
spotkali się w niedzielę na hali
sportowej w Luboniu, gdzie
podczas oﬁcjalnego otwarcia
zawodów zabrzmiał Mazurek
Dąbrowskiego oraz w podniosłej atmosferze została wciągnięta polska ﬂaga. W poczcie
ﬂagowym znaleźli się jedyni
do tej pory w historii naszego
kraju reprezentanci judo na
Światowych Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych, które w
2019 roku odbyły się w Dubaju
i Abu Dhabi: Angelika Stachowiak, zdobywczyni srebrnego
medalu igrzysk, absolwentka
ZSS nr 101 w Poznaniu, Marcin Liszcz, również zdobywca srebrnego medalu igrzysk,
reprezentując klub IKS Atak z
Elbląga oraz niżej podpisany
trener Reprezentacji Polski podczas igrzysk. Znaczenia judo
osób z niepełnosprawnościami
w całym ruchu judo w Polsce,
dodała obecność podczas zawodów Jacka Zawadki, prezesa
Polskiego Związku Judo.

Mimo pandemii, atmosfera
na zawodach nie ustępowała
tej panującej na wcześniejszych edycjach Mistrzostw
Polski. Pełni pasji, zaangażowania i poświęcenia zawodnicy, prezentowali na macie
umiejętności, wprawiające w
podziw chyba każdego, a doping kibiców, zdzierających
sobie gardła i gestykulujących
całymi ciałami przy każdym
ruchu judoków na macie, dopełnił widowiskowości niesamowitego wydarzenia sportowego. Jak to bywa w sportach
walki, nie obyło się bez potu,
krwi i łez.
Po wielu walkach, pełnych
emocji, energii, a także empatii
i przyjaźni, wyłonieni zostali
wszyscy medaliści oraz drużyna, której zawodnicy podczas
zawodów zdobyli najwięcej
punktów.
Po raz kolejny tytuł Drużynowych Mistrzów Polski wywalczyli judocy z Poznania!
Osiągnięcie to jednak nie było
łatwe, gdyż tuż za nimi z niewielkimi różnicami punktowymi uplasowały się drużyny z
Gdańska i Elbląga. Rozstrzygnięcie klasyﬁkacji drużynowej nie było jasne do ostatniej
walki zawodów, a wszystkie
zawodniczki i zawodnicy w
wielkim napięciu czekali na
ogłoszenie najlepszej drużyny.
Wielkiej radości ze zdobytego
po raz kolejny najcenniejszego
pucharu nie było końca!
Trzymajmy kciuki za sportowców, którzy nie tylko wykazują wielkie zaangażowanie i pasję w tym co robią, ale
także swoją postawą pokazują
innym, że sport może być częścią, a nawet drogą życia (słowo judo z języka japońskiego
oznacza między innymi właśnie drogę postępowania), a
jego uprawianie daje po prostu
wiele satysfakcji i radości!

DARIUSZ MIGDAŁEK
NAUCZYCIEL WF W ZSS NR 101
W POZNANIU
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słuchania
dzieciństwie, gdy jeszcze sporo widziałam,
siadałam przed telewizorem i
niecierpliwie oczekiwałam na
każdą transmisję sportową.
W czerwcu rozpoczęło się
„Piłkarskie Euro 2020”, które zostało przełożone przez
pandemię. Ciekawa audiodeskrypcja komentatora i barwne stroje zawodników, a także
odgłosy z trybun sprawiają,
że nie mogłam oderwać się
od telewizora.
Ta pasja pozostała mi do
dziś. Zawsze czekam niecierpliwie na każdy nowy sezon
piłkarski, by kibicować naszym
sportowcom i cieszyć się z każdego zwycięstwa. Czasem ktoś
mnie zapyta: jak to jest, że ty
oglądasz piłkę? Przecież to nic
wielkiego, bo wystarczy dobry
komentarz
sprawozdawczy,
w którym słyszę dźwięk piłki,
kibiców na trybunie, by poczuć
tę niesamowitą adrenalinę.
Nie trzeba wiele, żeby stać się
kibicem, wystarczy włączyć
telewizor i kibicować, a z czasem przyjdzie również wiedza
sportowa. Dla ludzi zdrowych
jest to nie lada zaskoczenie, że
ja, osoba niewidząca, czymś
takim się pasjonuję. Kłopoty ze
wzrokiem nie są przeszkodą w

oglądaniu tego, co piękne i ciekawe, ani też nie ograniczają
mnie w rozmowach o sporcie.
Oglądam również ﬁlmy, ale
najlepiej z audiodeskrypcją,
które zawierają dodatkową
ścieżkę dźwiękową. Opisy lektora ułatwiają mi słuchanie i
wtedy wiem, co się dzieje na
ekranie. Lektor opisuje miejsca akcji, kolory, ubrania i tym
podobne. Szkoda tylko, że nie
wszyscy wiedzą, co to jest audiodeskrypcja, można ją znaleźć w kinach i teatrach, choć
nie zawsze, a to wielka szkoda.
Ułatwia życie takim ludziom
jak ja. Jest bardzo potrzebna,
bo dzięki temu świat nabrał
dla nas więcej barw i stał się
piękniejszy.
Sport, ﬁlmy i książki dają
radość każdego dnia mnie i innym ludziom niepełnosprawnym. Bez nich świat byłby
dla mnie pusty i smutny, a tak
rozwijają moją wyobraźnię i
dają dużo radości. Napisałam
ten artykuł, żeby przybliżyć
i pokazać jak ważna jest dla
nas audiodeskrypcja. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili
się do ułatwienia życia osobom niepełnosprawnym.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WTZ W SWARZĘDZU

FOT. (5X) MATEUSZ NIENADOWSKI I ŁUKASZ CZAJKA, TERAPEUCI
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Wszystko
dla zdrowia
orzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na
boisko. Podopieczni uczestniczyli w grach i zabawach
przy dźwiękach muzyki. Graliśmy w boccię, wszystkim
podobały się zabawy z chustą
klanza, były również zawody
zręcznościowe.
Wszyscy dobrze się bawili. Była to miła odskocznia po
długiej przerwie związanej z

pandemią. Jeśli pogoda będzie
dla nas łaskawa, zajęcia na
świeżym powietrzu będziemy
prowadzić regularnie. Gorąco zachęcam do aktywności
ﬁzycznej, ponieważ płynie z
tego wiele korzyści dla nas i
naszego zdrowia.

JOANNA TOREBKO
REHABILITANTKA WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”
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przyjaciel od serca
O

soba, którą tym razem
przedstawiam w naszym
cyklu “Poznajmy się lepiej”, to
długoletni mój przyjaciel Jaś
Lis. Znam Janka od małego.
Bywałem u niego w domu na
urodzinach. Czas spędzony z
Jasiem zostanie w mojej pamięci na zawsze. Poznałem
jego zainteresowania i pasje
podczas rozmów z nim i jego
bliskimi.
To nieprawda, że gdy nie
mówisz, nie możesz się porozumieć. Jasiek jest znakomitym
przykładem na to, że można
wyrażać swoje słowa przez
mimikę twarzy i całego ciała.
Reaguje na słowa i muzykę – i
bardzo dobrze się czuje w grupie przyjaciół. Wyraża wtedy
chęć do włączenia się w dyskusję na temat poruszany w danej
chwili. Im więcej przebywa się z
Jasiem, tym bardziej można odczytać jego marzenia, uczucia i
myśli.
Jaś jest już w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu
16 lat. W miarę możliwości pracuje w każdej pracowni. Lubi
pracownię komputerową. Ogląda na YouTubie ﬁlmiki przedstawiające tak zwane monster
traki (ang. słowo truck), czyli

Bardzo lubi sport. Ogląda
mecze reprezentacji piłkarskiej,
skoki narciarskie i programy
muzyczne. Nie był nigdy w Kanadzie, ale dobrze ją zna z opowiadań kuzynki, która przez
lata tam mieszkała. Jan kocha
konie i chodząc na spacery często odwiedza pobliską stajnię.
Dawniej często korzystał z hipoterapii na półkoloniach, dzięki
czemu czuł się lepiej. Ćwiczeń
już nie ma, ale zamiłowanie do
koni pozostało. Mój przyjaciel
dobrze pamięta to, co mu się
powie. Pamiętam jak pewnego
razu powiedziałem mu, by pilnował w wózku mojej pozycji w
wyproście. Do dziś, gdy jestem
obok niego, podkłada rękę, bym
nie wypadł z wózka.
Dla mnie Jasiu to po prostu
przyjaciel od serca. Chcę, żeby
usłyszał przyjacielskie dziękuję.
Bardzo się cieszę, że mogłem
napisać ten artykuł i podsumować minione lata naszej przyjaźni, która sprawia nam obu
wiele radości. Jaś jako jeden z
pierwszych zaszczepił się przeciw COVID-19 i dał przykład tym,
którzy boją się szczepienia.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU

FOT. (8X) ZUZANNA OGONIAK, MATEUSZ NIENADOWSKI

POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ

niesamowite motory i samochody ciężarowe i słucha muzyki. Trzy lata temu jedna z osób
znających pasję Jasia zorganizowała przed domem jubilata
na 30-te jego urodziny „Motocyklową niespodziankę dla super Janka”. Wzruszył go widok
150 motorów w eskorcie policji.
Przejazd motorem odbył się po
okolicy. Do dziś Jasiu słysząc
motory uśmiecha się. Czuł się
wtedy bardzo szczęśliwy.
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Podlewanie,
pielenie
pracowni
ogrodniczozoologicznej jak zawsze
jest dużo pracy. Posadzono
nowe kwiaty w doniczkach na
tarasie, w tym sezonie są to
piękne surﬁnie, które swoim
urokiem zdobią nasz taras i
parapety.
Na rabatach przed warsztatami posadzono begonie, które za
kilka tygodni będą cieszyły kolorowymi kwiatami. Nie byłoby
takich efektów, gdyby nie nasza
codzienna pielęgnacja – podlewanie, pielenie i nawożenie.
Nasze kwiaty pięknie rosną,
dziękując nam za codzienną
opiekę. Teraz, gdy na dobre

przyszła do nas wiosna i towarzysząca jej ciepła aura, częściej
wychodzimy na zewnątrz. Możemy obserwować, jak przyroda
wokół nas się zmienia, podziwiając jej uroki i piękno.
Zmiany zachodzą też na naszych grządkach. W jednym
dniu pojawił się nowy kwiatek,
innego dnia w innym miejscu
nowy pączek. To naprawdę niesamowite. Bardzo lubię dbać o
nasze kwiaty i teren zielony, bardzo mnie to odpręża, relaksuje,
daje wiele satysfakcji.

TERESA HOFFA
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”
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Znowu będziemy razem
POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ
towarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka to miejsce,
gdzie wszyscy chętnie przyjeżdżamy i spotykamy się z
naszymi przyjaciółmi. Tu rozwijamy nasze talenty i pasje
oraz nawiązujemy przyjaźnie
z ludźmi. Pierwszego lutego 2001 roku został otwarty
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Swarzędzu. Tu poznałam
Agnieszką Szydłowską, inne
koleżanki i kolegów oraz terapeutów.
"Poznajmy się lepiej" to
świetny pomysł. Cieszę się, że
jest publikowany w "Filantropie", czasopiśmie poświęconym osobom niepełnosprawnym, w którym nasz zespół
redakcyjny zamieszcza artykuły związane z życiem naszego Warsztatu. Tym razem
poświęcę kilka słów Agnieszce
Szydłowskiej, osobie zawsze
chętnej pomagać innym. Lubi
muzykę i teleturnieje. Z radością angażuje się w imprezy
taneczne, organizowane przez
Stowarzyszenie. Bierze udział
w corocznym "Balu z Mikołajami" i w naszym karnawałowym baliku. Nie przepuści
programu „Pytanie na śniadanie" i kilku telewizyjnych seriali.
Wiosną i latem w wolne dni
wyjeżdża z mamą i ciocią na
działkę, skąd przywozi dużo
kwiatów do naszej pracowni.
Odznacza się również ciekawością świata i ludzi. Jak każdy
z nas, lubi się buntować, gdy
jej coś nie wychodzi. Uważam
ją za wspaniałą przyjaciółkę.
Lubi szyć i haftować. Uwielbia
wycieczki. Jest religijna, lubi
swoją paraﬁę św. Marcina w
Swarzędzu.
Jak każdemu z nas, pandemia zmieniła jej życie, ponieważ nie możemy się razem
spotykać i spędzać ze sobą
czasu tak jak dawniej. Aga
chciałaby wrócić do Warsztatu
tak, jak my wszyscy i czeka na

FOT. (6X) ARCHIWUM SPDST

S

drugą szczepionkę. Wierzymy, że nadejdzie taki czas, gdy
znowu wszyscy się spotkamy i

będziemy wspólnie cieszyć się
każdą chwilą spędzoną razem.
Bardzo bym chciała usłyszeć

twój głos i zobaczyć twój ciepły uśmiech!

AGATA KIEJDROWSKA
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Moja praca
w ogrodzie

P

iękny ogród to nie tylko warzywa, owoce czy kwiaty.
To także trawa, o którą należy
dbać, aby mogła cieszyć oko.
W okresie od kwietnia do października należy ją kosić dwa
razy w tygodniu – w zależności od warunków pogodowych.
Dzięki temu trawnik staje się
coraz piękniejszy i pokrywa się
kolorem zielonym. Gdy temperatura przekracza 30 stopni
Celsjusza, należy ją regularnie
podlewać, aby nie wyschła i nie
pokryła się żółtym kolorem.
Zabieg koszenia trawy można wykonać samodzielnie lub
powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej w tego typu pracach
ﬁrmie. W moim przydomowym
ogrodzie samodzielnie koszę
trawę. Na początku zawsze odkręcam nóż kluczem nasadowym. Praca z narzędziami i w
ogrodzie poprawia sprawność
moich rąk. Nóż do kosiarki należy przed sezonem dokładnie
naostrzyć, ponieważ w trakcie
koszenia bardzo się zużywa.
Kolejną rzeczą, którą trzeba wy-

konać, to wymiana oleju. Olej
zakupuję w sklepie – zgodnie z
zaleceniami producenta kosiarki.
Kilka lat temu kosiłem trawę
także u mojego sąsiada, który z
racji podeszłego wieku nie mógł
tego robić samodzielnie. Lubię
przebywać na świeżym powietrzu i słuchać śpiewu ptaków.
Wykonuję takie zajęcia, które nie
są zbytnim obciążeniem dla nóg
i kręgosłupa. Posiadam kosiarkę spalinową, więc nie muszę
obawiać się, że dojdzie do spięcia elektrycznego. Zachęcam
wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, aby spróbowały
kosić trawę, jeśli mają taką możliwość i gdy ich stan zdrowia na
to pozwala. To świetne zajęcie,
które usprawnia ruchowo i regeneruje mięśnie. Podczas pracy z kosiarką – jak z każdą inną
maszyną – należy bezwzględnie
pamiętać o bezpieczeństwie
pracy. Po zakończeniu koszenia
trzeba ją wyłączyć i odstawić w
bezpieczne miejsce.

KRYSTIAN CHOLEWA

FOT. ARCHIWUM AUTORA

FOT. ARCHIWUM AUTORA
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afrykańskich bębnów
P

iątek 11 czerwca był dla nas
radosnym dniem. Na zaproszenie Basi Kucharskiej, która
czuwa nad nami każdego dnia,
gościliśmy Rafała Ławskiego
w naszym Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Swarzędzu. Pan
Rafał przeniósł nas na chwilę
do Afryki.
Dobrze, że te zajęcia odbyły
się wśród zieleni, w szumie wiatru i w pięknym słońcu. Wyobrażałam sobie, że przebywam w
tym nieznanym dla mnie buszu,
wśród dzikich zwierząt i ptaków.
Dźwięki wydobywające się z
bębnów utwierdziły mnie w tym,
że mogłoby tak być naprawdę.
Nasz gość pokazał nam podstawy gry na bębnach afrykańskich.
Zaprezentował różne rodzaje
bębnów i przedstawił ich nazwy.
Były to między innymi takie
bębny jak: dun-duma i dundun. Służyły one do komunikacji między ludźmi w obrzędach
takich jak wesela czy pogrzeby.
Dowiedzieliśmy się, że grą na
bębnach można pokazać bicie
serca. Tak jak serce dziecka,
bije pod sercem matki, tak samo
można to wyrazić grą na bębnach.
W czasie zajęć, dowiedzieliśmy się również, że te instrumenty poprawiają koordynację
ruchową, dają poczucie rytmu,
uwrażliwiają nas na piękno
świata i muzyki. Na naszych
twarzach gościła radość, że
mogliśmy się wspaniale bawić,
a przy okazji poznać piękno
brzmienia tych wspaniałych instrumentów. W zależności od
wydawanego dźwięku przez
bębny, wyobrażałam sobie również, że znajduję się w jakiejś jaskini albo idę po wysokich schodach. Dla mnie były to piękne,
radosne przeżycia.
Chciałabym takich chwil przeżywać więcej. Pan Rafał przyrzekł, że jeszcze nas wiele razy
odwiedzi, liczy na współpracę i
wspólną naukę. Jesteśmy pełni
emocji i wrażeń, za co bardzo
dziękujemy.

FOT. (5X) ARCHIWUM SPDST

FOT. KAROLINA KASPRZAK

AGATA KIEJDROWSKA
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Cieszy taka koleżanka

S

ylwię Zamarę znam już od
kilku lat. Jest uczestniczką
Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Swarzędzu. Chcę ją przedstawić w naszym cyklu “Poznajmy
się lepiej” i podziękować za to,
jaka jest. Poznałem jej pasję,
gdy przebywała w pracowni
gospodarstwa domowego. Lubi
gotować. Wraz z koleżankami
potraﬁ wyczarować przepyszne dania.
Oprócz zadań kuchennych
lubi wyszywać kwiaty i obrusy na prezenty. Często żartuje

MICHAŁ OGONIAK

FOT. (4X) ARCHIWUM SPDST

POZNAJMY
SIĘ LEPIEJ

i zawsze pomaga, gdy ją o to
poprosić. Lubi łamigłówki, rebusy, krzyżówki w komputerach,
zręcznościowe gry ćwiczące pamięć. Jest skromna i pełna optymizmu. Na naszych zabawach
lubi potańczyć i serce się raduje, gdy patrzy się na szczęśliwą
przyjaciółkę. Sylwia jest chętna
do rozmów na prawie każdy temat i bardzo mi miło, że jest taka
osoba w naszym gronie.
Kiedy dostanie jakieś zadanie,
które jej nie wychodzi, zaraz denerwuje się, a moim zdaniem
jest to niepotrzebne, bo po chwili
przemyśli i zadanie skutecznie
rozwiąże. Jest bardzo dociekliwa i lubi wszystko wiedzieć.
Spostrzeżenia te na temat Sylwii
gromadziłem przez lata. Nasza
bohaterka, tak jak każdy z nas,
ma wady i zalety, ale każdy jest
inny i to jest ciekawe. Cieszę się,
że mamy tak wspaniałą koleżankę.
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Wrażliwość na piękno muzyki
M

działywania terapeutycznego w
tej pracowni jest muzyka, która
pobudza wyobraźnię i wpływa
korzystnie na stan psychiczny.
Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji i zaspokaja potrzebę
ekspresji.
Uczestnicy chętnie biorą
udział w zabawach ruchowych,
tańczą, śpiewają. Zajęcia pomagają w radzeniu sobie ze stresem
i tremą. Są one dostosowane do
ich indywidualnych zainteresowań i możliwości – uczestnicy
śpiewają wybrane przez siebie
piosenki, tańczą w rytm muzyki,
wystukują rytm na prostych instrumentach perkusyjnych, słuchają relaksacyjnej muzyki oraz

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

uzyka, dostosowana do
rytmu bicia serca i oddechu człowieka, ma istotny
wpływ na prawidłowe oddychanie, poziom tlenu we
krwi, ponadto rozwija pamięć i poprawia koncentrację. W pracowni muzycznej w
Warsztacie Terapii Zajęciowej
„Promyk” w Konarzewie staramy się propagować kulturę
muzyczną uczestników na
możliwie wysokim poziomie
i rozwijać ich wrażliwość na
piękno muzyki.
Śpiewając, uczestnicy mogą
wyzwolić swój potencjał twórczy i cieszyć się muzyką na
różne sposoby. Środkiem od-

uczą się gry na prostych instrumentach muzycznych.
Wspólne śpiewanie piosenek
w oparciu o poznany repertuar
muzyczny, ćwiczenia aparatu głosowego, mowy i dykcji,
wspólne muzykowanie z wykorzystaniem
instrumentów
muzycznych – takie zajęcia ru-

chowe przy muzyce kształtują
świadomość ciała i ogólną koordynację. To one sprawiają, że
podopieczni zawsze tęsknią za
wspólnymi muzycznymi spotkaniami.

RENATA STACHOWIAK
TERAPEUTKA WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE

Kibicowałem sercem i myślą

FOT. KAROLINA KASPRZAK

O

dbył się Turniej Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jako wierny kibic
naszej drużyny nie mogłem
przegapić żadnego meczu.
Kibicem jestem odkąd sięgam pamięcią. Już od wczesnych lat szkolnych razem
z tatą oglądałem mecze.
Pasją zaraziłem się właśnie
od niego.
Do dzisiaj wspólnie kibicujemy. Oglądam wszystkie
rozgrywki, nie tylko grę reprezentacji naszego kraju.
Najbardziej lubię kibicować
Polsce i drużynie Niemiec.

Nie mogłem się doczekać,
kiedy rozpocznie się Euro
2020.

cały czerwiec, a ćwierćﬁnały
rozpoczęły się 2 lipca. Pamiętałem o kibicowaniu.

Pierwszą rozgrywką był
mecz Włochy – Turcja, który odbył się 11 czerwca. Nie
przypomnę tego wyniku i innych, bo to wszyscy wiedzą.

Sercem i myślą wspierałem naszą reprezentację, cokolwiek by się stało.

Potem były kolejno mecze
Walia – Szwajcaria, Finlandia – Dania, Belgia – Rosja,
Anglia – Chorwacja, Australia – Macedonia Północna,
Holandia – Ukraina.
Wszystkie rozgrywki odbywały się w 11 krajach przez

Dla każdej osoby z niepełnosprawnością, w tym
także dla mnie, obserwacja
rozgrywek sportowych jest
ważnym i zawsze niezapomnianym przeżyciem.

KORNEL KLOREK
UCZESTNIK WTZ „PROMYK”
W KONARZEWIE
ZAWSZE WIERNY KIBIC
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Dla osób,
które
nie widzą
M

Moje serce
skradł Bono

akiety budynków i miejsc
użyteczności
publicznej, projektowane z myślą o
osobach z niepełnosprawnościami wzroku, pełnią istotną
rolę w zwiększaniu ich samodzielności oraz wspomaganiu
uczestnictwa w życiu społecznym. Kolejną placówką
edukacyjną, która zdecydowała się opracować taką właśnie makietę jest Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Naukowcy z tego Uniwersytetu stworzyli makietę, która
ułatwia osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się
po uczelni. Dzięki niej studenci
z dysfunkcjami wzroku i innymi niepełnosprawnościami bez
przeszkód dotrą do dziekanatu
czy biblioteki. Makieta została
opracowana w ramach unijnego programu pod nazwą: „Wiedza, edukacja, rozwój”, który
zakłada przełamywanie barier
na uczelniach wyższych.

FOT. ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

W czerwcowym wydaniu „Filantropa” na str. 25 i 26 opublikowaliśmy obszerny fotoreportaż
„Alpaki – zwierzęta, które leczą”
autorstwa terapeutki Katarzyny
Borowiak. Niezależnie od tego
publikujemy poniżej tekst Darka
Karpińskiego, uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”
w Konarzewie, o tych samych
alpakach. Trudno jednak przejść
obojętnie obok tego tekstu. Jest w
nim zauroczenie, przyjaźń, żywe
uczucia dla alpak, wyrażone w
pełnych ekspresji słowach. red

*

P

odczas zajęć alpakoterapii
możemy głaskać nasze alpaki, przytulać, czesać, karmić.
Ich ulubionym przysmakiem
jest marchewka. Jadąc do naszych alpak zawsze jesteśmy
zaopatrzeni w ich przysmak.
Bono jest niebywałym łasuchem, niezwykle empatycznym
i całuśnym. Czupur bardzo lubi
być głaskany, a Mania potrzebuje jeszcze czasu, aby w pełni
się oswoić. Mamy nadzieję, że
niebawem nam się to uda. Każdy z nich jest inny, każdy sam w
sobie wyjątkowy i niepowtarzalny, aczkolwiek moje serce skradł
właśnie Bono.

„Zamiast gubić się w gąszczu
korytarzy, wystarczy dotknąć
– potrzebne słowa są zapisane w języku brajla. Korzystający znajdą na niej też drogę
ewakuacji z budynku w razie
niebezpiecznych sytuacji. Makieta ma służyć przede wszystkim osobom, które kształcą
się i pracują na Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także kandydatom,
którzy chcieliby rozpocząć studia na tej uczelni” – czytamy na
stronie https://bydgoszcz.tvp.
pl Oprac. KK.

Dość długo przygotowywaliśmy się do naszych nowych
mieszkańców. Specjalnie dla
nich przygotowaliśmy wybieg z
pięknym opłotowaniem i dosto-

sowane do ich potrzeb schronienie i paśnik.
W naszym stadzie mamy dwa
samce i samicę. Ich imiona to
Bono, Mania i Czupur. Są to wyjątkowe imiona, które wygrały
w konkursie zorganizowanym
przez nasz Warsztat. Laureatkami konkursu były panie Sylwia,
Blanka i Ada. Jedno z imion było
również wybrane przez nas, a
także przez grupę „Biedronek” –
przedszkolaków z przedszkola
w Dopiewie. Imiona bardzo nam
się podobają, naszym alpakom
również przypadły do gustu.

DAREK KARPIŃSKI
UCZESTNIK WTZ ”PROMYK”
W KONARZEWIE

FOT. KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Alpaki to niezwykle sympatyczne, urocze zwierzęta. Dotykanie ich miękkiej okrywy
włosowej to dla nas bardzo przyjemne doznanie, które wywołuje
w nas dużo radości i uśmiechu.
Sprawia, że wszyscy bardzo
chętnie odwiedzamy nasze alpaki.

Kontakt z alpakami wpływa
pozytywnie na nasz nastrój, wycisza, redukuje nasze napięcia
i negatywne emocje. Pomaga
również w kształtowaniu kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych. Wspomaga w
przełamywaniu barier i pokonywaniu naszych lęków i nieśmiałości, pomaga nam również w
budowaniu pewności siebie. Zajęcia z alpakami pozwalają nam
miło i przyjemnie spędzić czas.
Cieszymy się, że alpaki zagościły
w naszym Warsztacie w Otuszu.
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Ambicja
Pawła

Świat przeżyć
w obrazach
Piotr jest uczynny, pomocny, zawsze chętnie udziela
pomocy swoim koleżankom i
kolegom z Warsztatu. Wzbudza dużą sympatię wśród
uczestników Warsztatu i
wśród terapeutów. Jest nie-

zwykle ciepłą i empatyczną
osobą, o wrażliwym sercu.
Bardzo ujmujący, dojrzały
człowiek. Cieszymy się bardzo, że uczęszcza na nasze
warsztaty i że wspólnie z nim
możemy tworzyć wyjątkowe i
niepowtarzalne prace.

AGNIESZKA KUŹLAK
JOANNA JANOWICZ
TERAPEUTKI PRACOWNI
PLASTYCZNEJ
WTZ „PROMYK” W KONARZEWIE

kolejnym artykule mojego autorstwa chciałbym
przedstawić czytelnikom miesięcznika „Filantrop Naszych
Czasów” Pawła, studenta Uniwersytetu Opolskiego. Paweł
jest osobą z niepełnosprawnością – porusza się na wózku.
Jego wielką pasją jest taniec.
Lubi wycieczki na rowerze trójkołowym. Niedawno zdał egzamin na prawo jazdy kategorii
B. Nie było mu łatwo zdać, ale
zwyciężyły upór i wytrwałość.
Pasja taneczna Pawła zaczęła się od szkolnych dyskotek,
gminnych dożynek i festynów, w
których z radością uczestniczył.
Początkowo tańczył solo. Nie
miał odwagi zagadać do dziewczyny i zaprosić jej na parkiet.
Niedługo potem zaczął uczęszczać do klubu w Opolu, ukierunkowanego na kształtowanie
umiejętności przywódczych i
komunikacyjnych. Nauczył się
tam odważnego i swobodnego
komunikowania z ludźmi. Miał
okazję poznać dużo ciekawych
osób, z którymi dzielił pasje i
zainteresowania. W klubie tym
poznał dziewczynę, która tak
jak on lubi tańczyć. Zatańczyli
wspólnie na stadionie w Chorzowie. Chętnie bierze udział w
warsztatach tanecznych organizowanych przez różne stowarzyszenia.
Paweł regularnie bywa też
na zajęciach rehabilitacyjnych.
Bardzo lubi grać w tenisa stołowego. Zdaje sobie sprawę, że
każdy sukces poprzedzony być
musi ciężką pracą. Latem Paweł podziwia przyrodę i jeździ
na wycieczki do innych krajów.
Jest osobą zdyscyplinowaną i
wytrwałą. Jeśli się czegoś podejmuje, zawsze to kończy.

KRYSTIAN CHOLEWA

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Jest utalentowaną osobą o
wielu zainteresowaniach. Zawsze jest chętny do pracy i podejmowania nowych wyzwań.
Wszystkie jego prace są zawsze przemyślane, ambitne i
niezwykle pomysłowe. Na wyróżnienie zasługują jego obrazy, które niosą ze sobą swoiste
przesłanie. Można to dostrzec
po uważnym obejrzeniu obrazu. Prace Piotra często wygrywają wiele konkursów bądź
są wyróżniane. Jego barwne
i nietuzinkowe obrazy są dostrzegane na prestiżowych
konkursach plastycznych, a
także na aukcjach i kierma-

szach. Piotr sam tworzy swoje
obrazy, sam wybiera własne
tematy, sam dobiera kolory,
wyraża w tych obrazach siebie, swoje odczucia, świat
swoich przeżyć.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

ieszymy, że Piotr Maćkowiak, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie, jest w
naszej „promykowej” rodzinie. Ten wysoki, postawny
chłopak ma 28 lat, mieszka
niedaleko Dopiewa, w Podłozinach. To niezwykle dobry
człowiek, z anielską, niezwykle kreatywną duszą i głową
pełną pomysłów.

W

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Wszystko dla zdrowia

K
Karolina
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

Z

Stoisko ﬁzjoterapeutyczne.

a nami 10 jubileuszowa akcja prozdrowotna „Zdrowa
Sobota”, organizowana przez
Stowarzyszenie „Bioderko” w
Chodzieży. W związku z obostrzeniami sanitarnymi i zachowaniem dystansu organizatorzy zmuszeni byli do licznych
ograniczeń, w tym rezygnacji z
niektórych badań proﬁlaktycznych.
Z oferowanych w tym dniu badań RTG, słuchu, krwi na cukier,
ciśnienia, osteoporozy, podologa, ﬁzjoterapeuty czy kardiologa
skorzystało wielu mieszkańców
Chodzieży. Można było oddać
krew i wpisać się do rejestru
dawców szpiku. Rolę wolontariuszy pełniła w tym dniu Młodzieżowa Rada Miejska w Chodzieży.
Wśród uczestników akcji można było spotkać przedstawicieli
takich organizacji jak: Fundacja
„ORCHidea”, Fundacja „Tyﬂologika”, Drużyna Szpiku, Fundacja
„Ukryte Marzenia”. Stowarzyszenie „Bioderko” promowało w tym
dniu swój projekt „Chodzieskie
Centrum Usług Społecznych –
wsparcie dla osób niesamodzielnych”. Sprzyjająca pogoda była
też okazją do licznych spotkań
i rozmów po roku obostrzeń i
właśnie ten fakt był często podkreślany przez uczestników i gości „Zdrowej Soboty”.

T

emat hejtu powraca jak
bumerang. Dwie dekady
temu mało kto znał to słowo,
dziś znają je niemal wszyscy.
Czy pojedynczą, krzywdzącą opinię można uznać za
przejaw cyberprzemocy? Jak
odróżnić konstruktywną krytykę i asertywne zachowanie
od hejtu? Internet ułatwia
wiele, dostarcza wiedzy na
każdy temat, otwiera drogę
do międzynarodowych kontaktów społecznych. Niestety, także drogę do nieograniczonego krytykowania i
poniżania innych, zwłaszcza
słabszych.

Zanim przedstawię czytelnikom naszego miesięcznika
przykłady osób, w które wymierzone zostały hejt i cyberprzemoc, wyjaśnię krótko,
czym są te dwa pojęcia. O
hejcie, czyli zjawisku społecznym o charakterze poniżającym, które występuje
w Internecie, mówimy wówczas, gdy ktoś zamieszcza
na czyjś temat obraźliwe i
agresywne komentarze. Taka
osoba nigdy nie podpisuje się
prawdziwym imieniem i nazwiskiem, a wyłącznie pseudonimem lub zmyślonymi
inicjałami. Przy tego typu komentarzach czasem można
zauważyć podpis: „Anonim”.
Z kolei cyberprzemoc – to zastraszanie, prześladowanie,
nękanie, wyśmiewanie, publikowanie zdjęć dyskredytujących oﬁarę, wykluczanie z
internetowych społeczności.
Hejt jest jedną z form cyberprzemocy.

HONORATA PILARCZYK
PREZES STOWARZYSZENIA
„BIODERKO”

FOT. (3X) ARCHIWUM STOWARZYSZENIA „BIODERKO”

Stoisko Fundacji „Orchidea”.

Aleksandra Kowalska, przedstawicielka Związku Miast Polskich i Aleksandra Orchowska
z Fundacji „Orchidea” w towarzystwie przebranych na wesoło postaci.
W środku Honorata Pilarczyk.

W maju 2008 roku do Polski dotarł najpotężniejszy
społecznościowy gigant – Facebook. Portal szybko zyskał
sobie miliony użytkowników.
Konto w tym serwisie może
założyć każdy, kto ukończył
13 lat. Dane osobowe (imię,
nazwisko, data urodzenia, adres e-mail lub numer telefonu)
wymagane na etapie zakładania konta nie są w żaden
sposób weryﬁkowane przez
administratorów
portalu
(poza weryﬁkacją tożsamości
w przypadku blokady z powodu naruszenia regulaminu
bądź utraty dostępu do konta).
Oznacza to możliwość założenia konta na ﬁkcyjne dane.
Również tak zwany fanpage
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Piętnowanie
w Internecie
(stronę poświęconą konkretnej osobie, społeczności bądź
organizacji) może założyć
każdy, kto posiada konto na
Facebooku. Administratorzy
nie sprawdzają, czy z daną
społecznością bądź marką
jest powiązany.
Właśnie za pośrednictwem
Facebooka internauci kilka
lat temu obrażali, poniżali i
obrzucali wyzwiskami pana
Piotra,
niepełnosprawnego
mężczyznę z województwa
wielkopolskiego. „Pan Niewidomy z Poznania” – taką nazwę nosiła strona społecznościowa na Facebooku, którą
ktoś założył, by hejtować człowieka żebrzącego w tramwajach i autobusach. W krótkim
czasie zdobyła potężną rzeszę
„fanów” systematycznie zamieszczających w komentarzach zdjęcia „Pana Niewidomego” wraz z informacjami,
gdzie mieli okazję go spotkać.
Człowiek ten mieszkał nie w
Poznaniu, a w Dolsku (mieście oddalonym od stolicy
Wielkopolski o jakieś 65 kilometrów). W sieci znajdziemy
co najmniej kilka artykułów
publikowanych na temat pana
Piotra w latach 2013 – 2015.
Internauci zarzucali mu, że
udaje niewidomego, ponieważ na przystanku autobusowym chowa białą laskę do
torby, omija wolne miejsca w
tramwaju i potraﬁ korzystać
z bankomatu. Nie tolerowali również jego agresywnych
zachowań, które przejawiał w
momencie odmowy przekazania pieniędzy. Dopiero sąd
udowodnił, że pan Piotr naprawdę nie widzi – diagnoza
lekarska potwierdziła jaskrę
obuoczną, co oznacza brak
poczucia światła. Człowiek
ten stanął przed sądem za natrętne żebractwo. Został uniewinniony. Przepisy prawa zakazują żebractwa, jeśli osoba
trudniąca się tym ma środki
do życia lub jest w pełni zdolna do podjęcia pracy. Tak nie
było w przypadku pana Piotra,
dlatego sąd nie nałożył na niego kary. Spotkała go jednak
o wiele dotkliwsza kara niż
wyrok wydany przez wymiar

sprawiedliwości – społeczne
piętno.
Historia pana Piotra bez
wątpienia nie przybrałaby
takiego obrotu i nie została
tak intensywnie nagłośniona,
gdyby nie Internet. Sprawą
oczywistą jest, że nie należy tolerować żebractwa. Dla
jednych stało się ono sposobem na życie. Ale dla drugich
– ostatnią deską ratunku, której rozpaczliwie chwytają się,
aby przetrwać. Nie każdy żebrak jest żebrakiem z wyboru,
bezdomnym lub alkoholikiem,
który – jak mawiają niektórzy
– „sam sobie na to zasłużył”.
Czasem przytraﬁa się śmierć
jedynej, najbliższej osoby,
utrata sprawności ﬁzycznej
lub psychicznej, długotrwałe
bezrobocie, z którego – szczególnie w czasie epidemii – nie
daje się wyjść mimo chęci.
Dlatego każdy taki przypadek
należy rozpatrywać indywidualnie.
Oﬁarą hejtu bądź cyberprzemocy może paść każdy. Nasi
rodzice i dziadkowie narażeni
byli na plotki i pomówienia.
Młodsze pokolenia, zwłaszcza dzieci, narażone są o wiele bardziej. Dziś każdy może
zrobić smartfonem innej osobie kompromitujące ją zdjęcie,
a następnie umieścić je w Internecie. Wystarczy, że komuś
nie spodoba się nasz wygląd
i już może powstać strona
społecznościowa na ten temat z obraźliwymi zdjęciami,
ﬁlmikami i komentarzami.
Sieć i media społecznościowe
rządzą się brutalnymi prawami – wykraczającymi poza
granice zdrowego rozsądku i
przyzwoitości. Przekonała się
o tym 15-letnia Paulina, która popełniła samobójstwo po
tym, jak szantażujący ją starszy o trzy lata kolega umieścił
w Internecie jej nagie zdjęcia.
Przekonało się o tym także
wielu innych nastolatków, bo
statystycznie co trzeci z nich
przynajmniej raz doświadczył
hejtu lub cyberprzemocy. Do
Internetu traﬁa coraz więcej
zdjęć wykonanych bez zgody
osób na nich się znajdują-

cych – to fotograﬁe zrobione
na wydarzeniach, w galeriach
handlowych, na działkach, w
parkach. Najczęściej wykorzystywane do celu ich publikacji
są media społecznościowe,
zwłaszcza Facebook. Tu każdy chce się pokazać, gdzie i z
kim był – nie ma znaczenia,
że kosztem tych, którzy pragną zachować anonimowość.
Fotograﬁe pojedynczych osób,
z widocznymi twarzami i częściami ciała najłatwiej spreparować. Kiedy w takiej postaci
traﬁą do sieci, są bez ograniczeń udostępniane, „lajkowane” i komentowane.
Plaga nacechowanych agresją komentarzy to samonakręcające się zjawisko. Internet
daje nam pole do popisu, by
krytykować co popadnie. Zapłaciliśmy zbyt drogo za wizytę lekarską? – trzeba napisać
komentarz, obsługa dziekanatu uczelni była w naszym
mniemaniu niemiła – również
trzeba napisać! Rzecz jasna,
są pozytywne komentarze,
tyle że toną w morzu tych
negatywnych. Brak kontaktu „twarzą w twarz” z człowiekiem, do którego chcemy
skierować swoje słowa, sprawia że wyzbywamy się oporów. Stając z nim „oko w oko”
najprawdopodobniej
nigdy
nie odważylibyśmy się powiedzieć, co nas w nim rozczarowało, bo to wymaga klasy, a
przede wszystkim siły i odwagi. Internet staje się poniekąd
drogą na skróty. Nie trzeba się
wysilać, dbać o postawę ciała,
słownictwo. Wystarczy napisać anonimowy komentarz i
dać w ten sposób upust emocjom. Że w sieci nikt nie jest
anonimowy, mało kto pamięta
(każdy może zostać zidentyﬁkowany przez odpowiednie
służby po adresie IP). Jedno
spreparowane zdjęcie lub
nieprawdziwy, szkalujący komentarz może w kilka chwil
zniszczyć wizerunek osoby,
organizacji bądź instytucji, na
który pracowała wiele lat.
Na początku artykułu postawiłam kwestię, jak odróżnić
konstruktywną krytykę i aser-
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tywne zachowanie od hejtu.
Otóż czym innym jest wypowiedź, w której prezentujemy
własną opinię na jakiś temat,
popierając ją rzeczowymi argumentami i propozycjami poprawy czegoś, z czym się nie
zgadzamy, a zupełnie inny odbiór będzie miała wypowiedź
agresywna, złośliwa i niczym
nie uzasadniona. Krytykując
coś lub kogoś czujemy się
lepsi, mądrzejsi, a to wzmacnia poczucie wartości. Istotną
rolę odgrywa też naśladownictwo – ślepo podążamy za
tymi, którzy już skomentowali
wpis na forum bądź „zalajkowali” post na Facebooku. Nie
chcemy być gorsi.
Zatem jak radzić sobie z
hejtem i cyberprzemocą? Nie
chodzi o to, aby odłączyć komputer od Internetu i uznać, że
problemu nie ma. Każdy, kto
doświadcza cyberprzemocy
albo czuje się przeciążony
czytaniem negatywnych treści (niekoniecznie na swój
temat), ma prawo zadbać o
swoje bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne. Jeśli prześladuje nas znajomy na „Facebooku”, najlepiej go usunąć z
grona znajomych lub zablokować. Gdy to nie pomoże
– usuńmy konto na tym portalu. Kiedy przygnębiają nas
komentarze w obserwowanej
dyskusji, wyłączmy się z niej.
Nie warto wchodzić w dyskusje z autorami hejtów. Internet
sam w sobie nie jest zły. Warto
selekcjonować umieszczane
w nim wiadomości, starannie
dobierać strony, które planujemy regularnie odwiedzać.
Z pewnością przekonamy się
o wartości tego narzędzia na
drodze do zdobywania informacji i poszerzania wiedzy.
Możemy wziąć udział w ciekawym kursie on-line albo
obejrzeć interesujący nas ﬁlm,
który nie jest emitowany w
telewizji. Obrona przed hejtem to również prawo do nie
wyrażenia zgody na publikowanie w Internecie zdjęć, na
których jesteśmy. Jeśli jednak
zgodziliśmy się na publikację
fotograﬁi z naszym wizerunkiem i został pod nią umieszczony negatywny komentarz,
nie reagujmy na niego. Taką
postawą odbierzemy autorowi
komentarza satysfakcję z czynionej nam krzywdy. Mamy
prawo także poprosić autora
dodanego zdjęcia o usunięcie go z publicznej platformy.
Dobrym sposobem na oderwanie myśli od hejtu mogą
okazać się książki. Czytając
je systematycznie zyskujemy
naprawdę wiele.
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Tę wycieczkę będę
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zawsze wspominać
W

będę miała tę wycieczkę w pamięci.
Wracaliśmy z Mielna w piątek i jak na złość zrobiła się

ładna pogoda. Wracaliśmy długo i w Poznaniu byliśmy przed
20.00. Marzę o następnej takiej
wycieczce nad morze.

MAGDALENA ZARĘBSKA
UCZESTNICZKA ŚDS „ISKRA”
W POZNANIU
FOT. (6X) MARCIN KACZYŃSKI

poniedziałek 24 maja
wyruszyliśmy
spod
szkoły w kierunku autostrady
na Mielno. Jechaliśmy prawie pięć godzin. Muszę powiedzieć, że nie dłużyła mi
się jazda, bo rozmawialiśmy
sobie o wszystkim. Gdy zajechaliśmy na miejsce, najpierw
dostaliśmy klucze do swoich
pokoi od pana Tomka, później
poszliśmy na obiad. Według
mnie posiłki były średnie, ale
najadałam się.
Wyjazd dla mnie był super.
To była moja pierwsza wycieczka z ISKRĄ. Chodziliśmy
promenadą i bardzo dużo przebywaliśmy nad morzem. Chodziliśmy też na gofry albo na
lody, a z terapeutami na długie
spacery. Jednego wieczoru była
babska impreza, na której było
wesoło i bardzo dużo się śmiałyśmy. Na imprezce nie mogło
zabraknąć napojów takich jak
pepsi i piwko bezalkoholowe.
Ogólnie pogoda była zła,
było wietrznie, zimno i deszczowo nad morzem. Pokoje
były ładne i spałam z czterema
koleżankami.
Pan Marcin robił nam dużo
zdjęć. W ostatni dzień byliśmy
w kawiarni i wypiliśmy przepyszną kawę. Ostatniego wieczoru odbyła się dyskoteka,
na której tańczyliśmy. Zawsze
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Lubię grać

Wakacyjny
wypad
ielu ludzi ma piękne
wspomnienia z wakacji
spędzanych w dzieciństwie
z rodzicami, rodzeństwem,
dziadkami lub dalekim kuzynostwem. Chociaż nie było
wówczas takich udogodnień,
jakie mamy do dyspozycji
obecnie, wszyscy bawili się
świetnie. Również ja miło
wspominam wakacje z tamtego okresu.
W okresie wakacyjnym nie
tylko przebywałem na turnusach rehabilitacyjnych, lecz
także fascynowałem się pracami polowymi. Wyjeżdżaliśmy całą rodziną pod namiot
na wieś Głębinów położoną
w województwie opolskim,
w powiecie nyskim, w gminie
Nysa. Jest tam ciekawa plaża.
Zabieraliśmy ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy – w tym
jedzenie i butlę z gazem (ciepłe
posiłki przygotowywane były
na tak zwanej kuchni polowej).

wydaniach majowym i
czerwcowym opublikowaliśmy dwa wywiady przeprowadzone przez terapeutkę
Marię Dolatę z uczestniczkami
Środowiskowego Domu Samopomocy „Iskra” w Poznaniu –
Alicją Kanikowską i Anastazją
Kamińską. Tym razem Maria
Dolata rozmawia z uczestnikiem Arkadiuszem Nowickim.

Trzy dekady temu w tym miejscu nie było żadnego zaplecza
gastronomicznego, a poza tym
sytuacja ﬁnansowa naszej rodziny nie była najlepsza, więc
przygotowywaliśmy wszystko
sami.
Po przyjeździe na miejsce należało uiścić opłatę za
wjazd, a następnie rozłożyć
namiot z „przybudówką”. W
dzieciństwie lubiłem budować
na plaży zamki z piasku. Bawiłem się też z moimi kuzynami i
uczyłem pływać. Rodzice czuwali, aby nic mi się nie stało.
4 czerwca tego roku pojechałem po latach odwiedzić
tę malowniczą wieś. Zwiedziłem plażę i nyską marinę.
Odwiedziłem nowo utworzone
sanktuarium diecezji opolskiej
– ono także znajduje się w Głębinowie. Polecam każdemu
wyjazd w miejsce, do którego
się tęskni.

Przypomnijmy, że teksty te
weszły w skład dziesięciu wywiadów w projekcie Stowarzyszenia „Iskra” pod nazwą „Mój
punkt widzenia”. Projekt współﬁnansowany był w ramach
programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia
osób z niepełnosprawnościami w roku 2020. Wypowiedzi
uczestników „Iskry” – osób z niepełnosprawnością intelektualną
– odsłaniają ich zróżnicowane
charaktery,
zainteresowania,
marzenia, uczucia. Słuchajmy
ich, czytajmy ich teksty, poznajmy bogactwo ich świata. mb

*
WYWIAD
Z ARKADIUSZEM
NOWICKIM

KRYSTIAN CHOLEWA

Maria Dolata terapeutka: –
Ja mam do Ciebie pytanie odnośnie marzeń… jak myślisz,
co znaczy marzyć?
Arkadiusz Nowicki: – Marzyć?… marzenia mam duże…
żeby zostać w przyszłości terapeutą… Lubię pracować w
„Iskrze”… lubię czasami wypić
z wami kawkę… ciasteczko
zjeść…
MD.: – Co to znaczy, jak ktoś
ma jakieś marzenie?
AN.: – Marzenia?… Hmm…
chciałbym wygrać w toto lotka.

FOT. ARCHIWUM AUTORA

W

W

MD.: – Super… co byś wtedy
zrobił, gdybyś wygrał w toto
lotka… jak dalej potoczyłoby
się twoje życie? Jakie byłyby
Twoje pierwsze kroki?
AN.: – Kupiłbym samochód…
jakbym wygrał tak szczęśliwie… wygraną w toto lotka i
bym się bardzo cieszył i jeździł
furą. Bym do ośrodka przyszedł fajnie „wyletortowany”
magister…
MD.: – Ale jeszcze najpierw
jakbyś wygrał w toto lotka i
kupiłbyś furę, to musiałbyś co
zrobić, żeby jeździć tą furą?
AN.: – Prawo jazdy…

MD.: – Prawo jazdy byś musiał zrobić oczywiście…
AN.: – Trzeba znać… drogowe… drogowe znaki… i przepisy.
MD.: – Powiem Ci szczerze,
że jazda samochodem nie jest
taką fajną sprawą, tym bardziej teraz kiedy wszędzie są
remonty i korki…więc się zastanów nad tym marzeniem…
Czyli Twoim największym marzeniem byłoby… mieć samochód czy masz inne takie…
AN.: – Moim marzeniem…
chciałbym tramwajami jeździć…
MD.: – No bo każdy człowiek
ma dużo marzeń prawda…
chcielibyśmy wygrać w toto
lotka… być zdrowym…
AN.: – Ja chce być zdrowy,
szczęśliwy i nie chcę być taki…
agresywny… i lubię tu przebywać… no czasami się… zemszczę się na terapeutów…
MARCIN KACZYŃSKI: – Czyli dobre zachowanie, poprawne, też jest twoim marzeniem?
AN.: – I lubię bardzo grać
jako aktor… prawdziwy aktor…
szczęśliwy…z całej duszy…
MK.: – A jeszcze co do tych
marzeń, to powiedz, czy warto
jest marzyć? Warto?
AN.: – Tak…
MK.: – A co nam to daje, że
marzymy?
AN.: – Marzyć… żeby być
szczęśliwym…dziękuję.
MK.: – Dziękuję.
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FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

jako aktor z całej duszy…
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Ćwiczenia manualne i kondycji ﬁzycznej.

Przygotowanie słoików z zaprawami.

Sztuka haftu.
W pracowni krawieckiej.

Niezbędne dla zdrowia spacery.

Porządki wokół budynku Warsztatu.
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aj uszczęśliwił wielu
uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Dusznikach. Gotowi do
działania wrócili do WTZ.
W trakcie pobytu w domach
tęsknili za swoimi kolegami
i koleżankami, bardzo im
brakowało całego środowiska WTZ i codziennych
zajęć.
Praca zdalna, choć pozwoliła na dalszy rozwój i
szlifowanie umiejętności, nie
zastąpiła działań pod okiem
terapeutów.
Uszczęśliwieni uczestnicy pojawili się w
swoich pracowniach, by pracować pełną parą.
Czekały na nich codzienne
obowiązki i nowe wyzwania,
nie zabrakło czasu na dbanie
o swoją kondycję ﬁzyczną,
ćwiczenia manualne i logiczne.
Pielęgnowano teren wokół
WTZ, wytwarzano wiele produktów, powstał szereg prac
plastycznych. Warsztat nareszcie ożył.

Warsztat ożył

Powstaje kolorowa, wyszywana kurka.

FOT. (8X) REMIGIUSZ PRZEWOŹNY

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY
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Praca pirografem, przyrządem do wypalania w drewnie. Mogą powstawać oryginalne ozdoby, a nawet obrazy.
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po co pani to dziecko?
Przecież pani i tak ciężko –
westchnęła boleściwie pewna
starsza pani w autobusie, gdy
już sobie dokładnie obejrzała
mój ciążowy brzuszek, wózek
inwalidzki i siatki z zakupami.

Chwila bez telefonu
rządzenia mobilne upraszczają załatwianie codziennych spraw. Większość ludzi
nie wyobraża sobie funkcjonowania bez nich. Obecnie już
dzieci w wieku szkolnym posiadają smartfony, przy pomocy których mogą kontaktować
się z rodzicami, gdy są poza
domem. Kilka dekad temu o
takich wynalazkach technologicznych można było marzyć.
Pamiętam, jak moja mama
musiała pojechać aż do Opola
(oddalonego od naszego miejsca zamieszkania o 35 kilometrów), by z poczty zadzwonić do
szpitala i umówić się na konsultację w sprawie mojej operacji.
Zdążyła powiedzieć zaledwie
kilka słów, gdy połączenie zostało przerwane. Nie było możliwości ponownego nawiązania
połączenia.
Podczas pobytu w sanatorium mieliśmy możliwość telefonowania do wybranych osób
na ich koszt. Łączenie tych rozmów przez osoby z centrali powodowało, że nie było gwarancji, iż nie są podsłuchiwane. W
połowie lat dziewięćdziesiątych
w naszej gminie pojawiła się
możliwość podłączenia telefonu
stacjonarnego. Koszt był dość
spory, a sytuacja materialna mojej rodziny – niekorzystna. Argumentem przemawiającym za
posiadaniem telefonu była moja
niepełnosprawność.
Rodzice
często musieli kontaktować się

z lekarzami, rehabilitantami czy
ﬁzjoterapeutami. Zdecydowali
się więc na podłączenie telefonu.
Pierwszy telefon komórkowy
otrzymałem w 2004 roku, w
klasie maturalnej. Był dla mnie
wybawieniem z uwagi na nasilające się wówczas problemy
ze zdrowiem. Telefon komórkowy dawał mi poczucie bezpieczeństwa, gdyż w każdej chwili
mogłem zadzwonić po wsparcie. Gdy wyjeżdżam gdzieś samochodem lub idę na dłuższy
spacer, zawsze zabieram ze
sobą telefon. Dzięki temu w
razie nieprzewidzianego zda-

rzenia losowego (np. awarii samochodu) mogę zadzwonić po
pomoc drogową. Ale posiadanie urządzenia mobilnego ma
także negatywne strony. Wiele
osób uzależniło się od smartfonów i spędzają kilka albo nawet kilkanaście godzin dziennie nad ekranem telefonu. Ze
wszystkich dóbr należy korzystać z umiarem. Zamiast bezsensownie klikać w różne linki
można na przykład zadzwonić
do znajomej osoby z niepełnosprawnością lub starszej, która
z pewnością ucieszy się z takiej
rozmowy.

pidemia
koronawirusa
znacząco zmieniła nasze
życie. Z powodu zamknięcia
placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych pogorszył się
stan zdrowia osób z niepełnosprawnościami, a także kondycja psychiczna uczniów,
którzy zmuszeni byli przejść
na nauczanie zdalne. Rodzice i opiekunowie sprawowali
cały czas opiekę nad swoimi
niepełnosprawnymi dziećmi,
co również bardzo ich obciążyło ﬁzycznie i psychicznie.
Na szczęście pojawiło się
„światełko w tunelu” – naukowcy opracowali szczepionkę
przeciw COVID-19. Wielu z nas
obawiało się i wciąż obawia zaszczepić. Polacy boją się niepożądanych odczynów poszcze-

Za spokojnie? Cóż, gdybyście spotkali tak wielu ludzi,
którzy się dziwią, że kobieta z
niepełnosprawnością może być
w ciąży, urodzić i wychować
dziecko, a nawet dwoje – też
byście nabrali dystansu do takich sytuacji. Bo co? Bo jak kobieta niepełnosprawna, to nie
może mieć normalnego życia?
W domu było nas siedmioro:
pięć sióstr i dwóch braci. A żyliśmy razem z rodzicami w małej
miejscowości na pięknym Podlasiu. Teraz zostali tam tylko
mama i tata, a my rozjechaliśmy się po Polsce i świecie. Ja
miałam siedem lat, gdy zaczęłam naukę w szkole z internatem w Warszawie. Dlaczego
tak wcześnie musiałam opuścić
rodzinne gniazdo?

KRYSTIAN CHOLEWA

Jestem zaszczepiony!
E

– A to nie jest pani sprawa.
Życzę pani miłego dnia – odpowiedziałam krótko.

FOT. ARCHIWUM AUTORA
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piennych, ale te są znacznie
łagodniejsze od ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Zdecydowałem się zaszczepić. Jako
osoba z niepełnosprawnością
wiem, że o zdrowie należy dbać,
regularnie poddawać się badaniom kontrolnym, szczepieniom
i rehabilitacji. 3 maja tego roku
rozpoczęła się rejestracja mojego rocznika. Zalogowałem się
na Internetowe Konto Pacjenta, wybrałem dogodny dla siebie termin i lokalizację punktu
szczepień. 13 maja zgłosiłem
się na podanie pierwszej dawki. W domu wypełniłem ankietę
kwaliﬁkacyjną. Proces szczepienia przebiegł bardzo sprawnie.
Przyjąłem szczepionkę ﬁrmy
Pﬁzer.
Nie miałem żadnych niepożą-

danych dolegliwości, poza lekkim bólem w miejscu podania
szczepionki. Termin podania
drugiej dawki wyznaczono mi
na 17 czerwca. Po rozmowie ze
mną kilka osób postanowiło się
zaszczepić. Widocznie moje
świadectwo ich przekonało.
Każdy musi sam zdecydować, co
wybrać – ryzyko zachorowania i
ciężkiego przebiegu COVID-19
czy szczepionkę, która chroni przed tą chorobą, ale mogą
(choć nie muszą) wystąpić po
jej podaniu działania niepożądane. Życie i zdrowie są najcenniejszym darem. Nie ryzykujmy
więc – szanujmy siebie i dbajmy
o bezpieczeństwo ludzi, którymi
się otaczamy.

KRYSTIAN CHOLEWA

Nie dałabym sobie rady na
wsi. Jestem wcześniakiem. Urodziłam się w 25 tygodniu ciąży
i z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Pierwszą operację: podcinania mięśni przewodzicieli ud i ścięgien Achillesa
przeszłam gdy miałam 5 lat.
Żeby utrzymać jej rezultaty, ale
też żebym mogła rozwijać się
i być samodzielna konieczna
była jednak żmudna, codzienna
rehabilitacja. Wyobraźcie sobie,
że na zabiegi jeździliśmy z naszego Podlasia nawet do Krakowa. Gdy więc czas mi było do
szkoły, rodzice szukali placówki, która zapewniłaby mi także
odpowiednią rehabilitację.
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wetkę ma pani drobniutką, a
dziecko jest duże.
Gdzie się z Nel nie pojawiłam, to wzbudzałam jeśli nie
sensację, to zdziwienie: – Ojej,
a jak pani sobie radzi? Albo
podziw: – Świetnie sobie pani
radzi! Wszystkie reakcje mnie
denerwowały, bo nigdy nie użalałam się nad sobą. Jeśli nie mogłam czegoś zrobić tak jak inni,
to szukałam innych sposobów.
Byle to zrobić samodzielnie.
Podczas ciąży poruszałam się
więc na wózku, ale gdy urodziłam Nel, znowu zaczęłam używać kul i balkonika. Większość
czynności przy Nel wykonywałam (i wykonuję) na siedząco,

I tak stałam się warszawianką. Po szkole podstawowej
uczyłam się w warszawskim
gimnazjum, a potem w warszawskim liceum o proﬁlu
humanistycznym. A gdy podejmowałam decyzję, co robić
w życiu zawodowo, warunek
– być jak najbliżej rehabilitacji
– był tak samo ważny jak moje
pasje. Wybrałam się zatem do
policealnego studium o kierunku informatycznym w Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji w
Konstancinie pod Warszawą.
W stolicy zdobyłam także dyplom graﬁka komputerowego
oraz… mojego Marka – przyszłego partnera i ojca moich
dziewczynek.
Gdy więc w 2014 roku znalazłam w Internecie ogłoszenie,
że Fundacja im. Doktora Piotra
Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie oferuje osobom z niepełnosprawnościami udział w projekcie nauki niezależnego życia
– od razu umówiłam się z nimi
na rozmowę wstępną. Trenować samodzielności codziennej nie musiałam. Sama się
ubierałam, sama sobie sprzątałam, gotowałam, robiłam zakupy. Potrzebowałam jednak
nieustająco
prowadzonych

przez Fundację licznych zajęć rehabilitacyjnych (a jakże!)
i sportowych (nauczyłam się
tańczyć na wózku), aby owej
samodzielności nie stracić oraz
„trampolin zawodowych” – czyli
nowych szkoleń, certyﬁkatów i
płatnego stażu. I „trampoliny”
zadziałały. Po stażu Fundacja
PODAJ DALEJ poleciła mnie
jednej ze stołecznych galerii
sztuki i pracuję tam do dziś. Z
przerwami na narodziny moich
dwóch dziewuszek.
Przyznaję, że choć chciałam
mieć dzieci, to wiadomość o
tym, że Nel jest w drodze, przeraziła mnie. Nie, nie bałam się o
siebie, ale o nią. Marek chodził
cały w skowronkach, a ja popłakiwałam po kątach i zadręczałam się pytaniami realnymi (na
przykład czy donoszę tę ciążę?)
i wydumanymi – czy dziecko
też będzie miało mózgowe porażenie, choć ta choroba absolutnie nie jest dziedziczna.
Uspokoił mnie prof. Krzysztof
Czajkowski ze szpitala położniczego przy ul. Karowej w Warszawie: – Donosi pani, donosi,
tyle, że będzie pani musiała
wypoczywać więcej, niż inne
mamy. I urodzi pani, tyle, że
przez cesarskie cięcie, bo syl-

bo tak mi jest poręczniej. Ale
żeby zaraz się dziwić, albo podziwiać, że mama opiekuje się
dzieckiem tak, aby jej było wygodnie i dla dziecka bezpiecznie? Przecież to takie zwykłe.
Gdy na świat przyszła Bianka, ludzie się już mniej dziwili,
a ja już byłam po „treningu noworodkowym” i nie zasypiałam
ze zmęczenia na… sedesie – jak
mi się to przytraﬁało przy Nel.
Bianka jest z nami od marca
tego roku. Zdecydowaliśmy się
na nią, gdy zobaczyliśmy, jak
Nel garnie się do innych dzieci, jak bardzo potrzebuje na co
dzień towarzystwa. A że i tak
chcieliśmy mieć więcej dzieci…
Kiedy jest z nimi najfajniej?
Kiedy śpią! Każda z mam zna
ten błogostan, prawda? No
dobrze, a tak na poważnie…
Uwielbiam czas wieczornego

czytania książeczek, gdy nasza
pięcioletnia Nel śledzi wraz ze
mną tekst i dopytuje o literki. I
uwielbiam ten czas z Bianką,
gdy ta zasypiając trzyma mnie
mocno za palec i stroi swoje
pocieszne minki. Czym się różnię od innych mam? Tym, że
moje nogi potrzebują wsparcia,
żebym mogła nimi poruszać?
My, osoby z niepełnosprawnością, nie chcemy, aby nas
wyręczano. To prawda, potrzebujemy wsparcia, ale przede
wszystkim w tym, abyśmy nauczyli się żyć samodzielnie i
niezależnie. I to jest właśnie
powód, dla którego czekamy
na Osadę Janaszkowo. Pomóż
nam i zbuduj z nami Osadę Janaszkowo.

MARTA SMORACZEWSKA
32 LATA, WARSZAWA

*
O Osadzie Janaszkowo prowadzonej przez Fundację im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ w Koninie można się
wszystkiego dowiedzieć w arty-

kule „Tam, gdzie z ludźmi dzieją się cuda”, opublikowanym w
czerwcowym wydaniu „Filantropa”, str. 20 i 21.
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Wbrew ludziom
żyję zwyczajnie
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ie byłem wielkim fanem
maszyn. Ot, taka młodzieńcza fanaberia. Tak jak
szkoła średnia, którą wybrałem. Wyuczyłem się na kucharza małej gastronomii, ale
pracy w tym zawodzie nawet nie zamierzałem szukać.
Tamtego, najważniejszego dla
mnie sierpnia 2018 roku byłem
zwykłym 26-letnim chłopakiem, pracowałem w fabryce
mebli, wyjeżdżałem czasem
za granicę, żeby dorobić,
mieszkałem z matką w miejscowości Oleszyce na Podkarpaciu na drugim piętrze bloku
bez windy – co jest ważne dla
późniejszych wydarzeń.

Lisek Ibisek
martwi się o przyrodę
powiadania o Lisku Ibisku
to zbiór przygód liska mówiącego ludzkim głosem i żyjącego wśród ludzi. To kolejny
projekt edukacyjny Fundacji
im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ, dzięki któremu
dzieci lepiej zrozumieją otaczający świat.
W opowiadaniach autorstwa
Anny Rosiak-Walczak sympatyczny Lisek Ibisek martwi się o
przyrodę, poznaje dzieci z niepełnosprawnością, podpowiada,
jak pokonać strach, jak ze sobą
uczciwie rywalizować i rozwijać
swój talent. Opowiadania pięknie zilustrowała młoda artystka
Aniela Gach.
– W Fundacji PODAJ DALEJ
stworzyliśmy już kilka scenariuszy lekcji, które wprowadzały w
tematykę niepełnosprawności –
mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji. – Nauczyciele chętnie z nich korzystają.

Zdajemy sobie sprawę, że temat
nie został wyczerpany, stąd postać Liska Ibiska, który w swoich
opowiadaniach porusza m.in.
temat ograniczeń wynikających
z niepełnosprawności. Wierzymy, że dzieci polubią Liska Ibiska, a on pomoże im zrozumieć
różne trudne sytuacje i podpowie jak się w nich najlepiej zachować.

Opowiadania o Lisku Ibisku,
scenariusze lekcji dla nauczycieli klas I – III oraz ćwiczenia
dla całej rodziny można pobrać
bezpłatnie ze strony www.lisekibisek.pl
Podopieczni i wolontariusze
Fundacji PODAJ DALEJ nagrali
wszystkie opowiadania, więc
dzieci, które jeszcze same nie
czytają, mogą ich posłuchać. NA

RYS. ANIELA GACH

O

Bezpłatne leczenie
U

bezpieczenie zdrowotne
– to składka pobierana
systematycznie z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzenia własnej działalności
gospodarczej bądź emerytury
lub renty. Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu możemy
korzystać z bezpłatnej opieki medycznej – na przykład,
gdy ulegniemy wypadkowi,
złamiemy rękę czy nogę lub z
powodu nagłego pogorszenia
stanu zdrowia znajdziemy się
w szpitalu. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje nam również opieka
lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ).
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia z roku 2020 wynika, że aż 1,5 miliona Polaków
nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Problem jest poważny,
ponieważ gdy osoba nieubezpieczona ulegnie wypadkowi lub
zachoruje i znajdzie się w szpitalu, będzie musiała pokryć koszty
całego leczenia. W szczególnie
trudnym położeniu znajdują się
osoby z niepełnosprawnościa-

mi, które nie pracują, a jednocześnie nie mają ustalonego
prawa do renty socjalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
Do grupy nieubezpieczonych
zaliczają się również najubożsi i
bezdomni, bo nie wszyscy z tej
grupy posiadają ubezpieczenie
zdrowotne z pomocy społecznej.
Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza: w przypadku
pracownika – płatnik składek
ZUS, czyli pracodawca, w przypadku ucznia do 26 roku życia
– szkoła lub uczelnia, do której
uczęszcza, a w przypadku osoby bezrobotnej – powiatowy lub
wojewódzki urząd pracy właściwy dla miejsca zamieszkania.
Ponadto do ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić
również członek rodziny, jeśli
osoba z nim zamieszkująca nie
posiada ubezpieczenia. W takiej sytuacji członek rodziny ma
obowiązek poinformować o tym
swojego płatnika (np. pracodawcę) w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, które spowodowały konieczność takiego
zgłoszenia (np. kiedy małżonek
stracił pracę).

Prawo do ubezpieczenia
zdrowotnego – to także prawo do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych na terenie innego
państwa Unii Europejskiej – gdy
wyjeżdżamy za granicę np. turystycznie, służbowo lub w związku z nauką na uczelni wyższej.
Przed wyjazdem za granicę
należy wyrobić tak zwaną Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ), która jest
dokumentem potwierdzającym
prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie
państwa, do którego się udajemy. Posiadanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i ważnej
karty EKUZ nie oznacza, że na
terytorium innego państwa UE
będziemy mogli się leczyć zupełnie za darmo. W większości krajów do leczenia trzeba dopłacić.
Bezpłatną kartę EKUZ wyrobić
można w oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania,
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki ePUAP (składając
odpowiedni wniosek) lub Internetowego Konta Pacjenta.

KRYSTIAN CHOLEWA

Nie piłem, nie paliłem, nie
„brałem”. Jeśli już byłem odurzony, to pędem powietrza i
poczuciem wolności, które daje
jazda na motocyklu. Tej wolności zaznałem tamtego dnia
zaledwie przez 200, może 300
metrów. Wsiadłem na motocykl, wyjechałem sprzed domu
i… wyłożyłem się na najbliższym zakręcie. Do dziś nie
wiem i już się nie dowiem, dlaczego wtedy straciłem panowanie nad maszyną.
Ludzie opowiadali, że ktoś
wezwał pogotowie ratunkowe,
że przewieźli mnie karetką na
pobliski stadion, bo tylko tam
mógł wylądować helikopter
ratowniczy, który zabrał mnie
do szpitala w Rzeszowie. Tam,
po czterech dniach odzyskałem wprawdzie przytomność,
ale nie dawne życie. Spadając
z motocykla uszkodziłem kręgosłup na odcinku piersiowym i
doznałem paraliżu obu nóg.
Przecież ja kiedyś wstanę i
pójdę. Tak myślałem leżąc najpierw w łóżkach szpitalnych
oddziałów, a potem ćwicząc w
kolejnych ośrodkach rehabilitacyjnych. Głęboko wierzyłem, że
po tych wszystkich kuracjach
wstanę z wózka inwalidzkiego, złożę go i oddam, bo już nie
będzie mi potrzebny. Łapałem
się więc każdej przysłowiowej
deski ratunku. Na rehabilitację, szukanie nowych metod
leczenia wydawałem wszystkie pieniądze jakie miałem.
Przeszedłem nawet zabieg
przeszczepu komórek macierzystych. A poprawy żadnej nie
było…
Gdy deski ratunkowe i pieniądze się skończyły, a mnie przywieźli z powrotem do mieszkania na drugim piętrze bloku bez
windy. Każdy dzień wyglądał
tak samo: spanie, jedzenie, toaleta, oglądanie telewizji. Mama
ubrała, mama umyła, mama
podprowadziła wózek, mama
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Z balkonu
nie mogłem się rzucić
wszystko pod nos podstawiła.
A ja nawet na wózku na balkon nie mogłem wjechać, żeby
z niego wyskoczyć, bo próg
był za duży, a co dopiero wydostać się z mieszkania. Gapiłem się więc z daleka na świat
za oknem i myślałem, że takie
życie to nie życie, więc po co je
ciągnąć?

Każdej, najmniejszej, codziennej czynności w sypialni,
kuchni, łazience, na schodach,
w pomieszczeniach i na zewnątrz, które kiedyś wykonywałem machinalnie, bez zastanawiania, teraz uczyłem się od
początku. I nikt tam się ze mną
nie cackał. Po kilku dniach wypuścili mnie samego w miasto.
Musiałem sam wsiąść do autobusu, dojechać w wyznaczone
miejsce i wysiąść z niego. Nie
wiedziałem, że za mną jedzie
asystent i mnie asekuruje. A
potem wrzucili mnie na jeszcze głębszą wodę – do mieszkania treningowego, w którym
asystent był tylko przez kilka
godzin.
Zajęcia za zajęciami, dzień
za dniem, tygodnie za tygodniami – nabierałem coraz
większej sprawności manualnej i samodzielności. Jedne nauki przychodziły z trudem, inne
jakby mimochodem – uświadamiałem sobie, że coś potraﬁę
zrobić, gdy inni zwrócili na to
uwagę. Do domu pojechałem
dopiero na Boże Narodzenie.
I znowu utknąłem w bloku, i
znowu szczęśliwa mama zaczęła mnie we wszystkim wy-

ręczać. A mnie się spodobało,
że to wszystko już robię sam.
I taka we mnie myśl zakiełkowała, żeby wrócić do Konina.
Ba! Łatwiej postanowić, niż
zrobić…

siedząco – to nie ważne. Ważne, aby mieli gdzie się tego nauczyć. Dlatego pomóż i zbuduj
z nami Osadę Janaszkowo.

Problemy piętrzyły się, bo w
Koninie ani nie byłem zameldowany, ani nie miałem mieszkania, ani pracy. A do tego jeszcze
wybuchła pandemia Covid-19,
więc musiałem opuścić fundacyjne mieszkanie treningowe.
Uparłem się jednak, że w Koninie zostanę. Po wielu perypetiach, wspólnie z koleżanką
znaleźliśmy mieszkanie, do
którego mogliśmy się swobodnie dostać na wózkach. Zostałem wolontariuszem Fundacji,
potem ukończyłem kurs dla instruktorów niezależnego życia.
Teraz jestem stażystą Fundacji
i wierzę, że będę w niej dalej
pracować.

29 LAT, OLESZYCE-KONIN

Wypadałoby teraz rodzinę
założyć – tak sobie planuję po
cichu. No bo skoro i samodzielny już jestem, i mieszkać mam
gdzie, i samochodem własnym
jeżdżę i nadzieje poważne na
stałą pracę mam… A to wszystko osiągnąłem w niecałe 3 lata
od wypadku. Teraz pomagam
innym. Żeby na życie się nie
obrażali, tylko brali z niego garściami jak najwięcej. A czy to
będą robili na stojąco, czy na

MATEUSZ ZAJĄC

*
Wszystko o Osadzie Janaszkowo – w artykule „Tam, gdzie z
ludźmi dzieją się cuda”, opublikowanym w „Filantropie” czerwcowym, str. 20 i 21.

FOT. (2X) Z RODZINNEGO ARCHIWUM

Iskrę nadziei rozpalił na
nowo post na Facebooku. Traﬁłem na proﬁl konińskiej Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ i znalazłem informację o mieszkaniach treningowych dla osób, które nagle
stały się niepełnosprawne. Jest
szansa, żeby w końcu wydostać się z tych czterech ścian
– pomyślałem wpatrując się w
zdjęcia i czytając wpisy. Szybko
wysłałem formularz rekrutacyjny. Potem było jeszcze szybciej.
Telefon z Fundacji, rozmowa
on-line z jej szefową i instruktorem niezależnego życia, a po
dziewięciu dniach byłem już w
Koninie.
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Nie chcą być
medycznymi zagadkami
M

yśleliśmy z mężem, że to
przez narkozy nasz syn
jest słabszy, bardziej wiotki
i rozwija się wolniej niż inne
niemowlęta. Bo w kilka tygodni po narodzinach Jacek
przeszedł operację uwięźniętej przepukliny. Niedługo potem zabieg trzeba było
powtórzyć. W ciągu pierwszego roku życia Jacek był
więc dwukrotnie poddawany
znieczuleniu ogólnemu. Ale
gdy syn skończył roczek i nadal nie potraﬁł sam wstać na
nogi, zaczęliśmy szukać innych przyczyn.
Zagadka medyczna – tak
nazwali Jacka lekarze, gdy już
doszli, co mu jest. A dochodzili
do tego długo. Pierwszy lekarz
neurolog obejrzał Jacka pobieżnie i kazał cierpliwie czekać, aż ten zacznie chodzić.
Drugi oglądał Jacka dłużej, bo
pół godziny i stwierdził, że
skoro dziecko chodzi, ale tylko
trzymając się kurczowo kogoś
lub czegoś, to znaczy, że ma
charakter asekuracyjny i już.
Jacek przestał być taki
„ostrożny” kiedy miał 19 miesięcy. Ale cóż z tego, że chodził
sam, skoro się przy tym potykał i zataczał jak człowiek po
dużej dawce alkoholu, a gdy
upadał na buzię, to bez żadnego odruchu obronnego.

Bezład móżdżkowy o nieznanym początku – tak się fachowo nazywa schorzenie Jacka. Mówiąc prościej: móżdżek
naszego syna zanika. A móżdżek, choć to organ niewielki,
ale jest przewodnikiem między
mózgiem a resztą organizmu
i odgrywa ważną rolą przede
wszystkim w kontroli naszych
ruchów – sprawia, że są skoordynowane, precyzyjne i wykonywane dokładnie w tym czasie, gdy tego chcemy. Wszelkie
uszkodzenia, wady budowy
czy działania móżdżku wywołują u człowieka zaburzenia
ruchu, równowagi i postawy.
Co więcej, móżdżek bierze
udział także w takich procesach jak mówienie, skupienie
uwagi, odczuwanie strachu i
przyjemności.

Iza, Jacek i Darek Kurowscy.
kowych” chłopców. U Jacka
(12 lat) choroba objawia się
zaburzeniami równowagi przy
chodzeniu, osłabieniem napięcia mięśniowego w nogach
i rękach, problemami z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową. Takie sytuacje
jak przy zdalnym nauczaniu,
gdy trzeba jednocześnie słuchać, pisać i wykonywać jakieś
operacje na komputerze – są
dla niego niemożliwe do ogarnięcia. Jacek pisze i wysławia
się, ale wolniej niż inne dzieci. Darek (7 lat), który z kolei
przez pierwszy rok życia rozwijał się „książkowo”, chodzi,
ale z asekuracją, ma trudności
z mówieniem i niedosłyszy.

Skąd się to wzięło? Dlaczego Jacek jest chory, narodzona
po nim Kasia już nie, a Darek,
który przyszedł na świat jako
trzeci, choruje na to samo, co
brat? Tego nie wiemy, ani my,
ani lekarze. Żartujemy, że widocznie „coś z męskimi genami u nas nie tak”, ale badania
genetyczne nic nie wykazały.
Obaj chłopcy co jakiś czas „lądują” w szpitalu, aby lekarze
mogli sprawdzić rozwój choroby.
Mamy więc dwóch „zagad-

FOT. (2X) Z RODZINNEGO ARCHIWUM

Po pierwszym rezonansie
magnetycznym, który wykonano u Jacka, gdy miał 3 lata,
stwierdzono zmiany po lekkim
niedotlenieniu mózgu w okresie okołoporodowym. Ale to

nie ono było powodem dziwnych reakcji Jacka. Przyczynę
pokazał rezonans wykonany
2,5 roku później. Tyle, że we
wcześniejszych badaniach nie
było jej widać.

Jacek i Darek.

Gdyby sąsiadka nie przyszła
na kawę, to nie wiedzielibyśmy, że Fundacja PODAJ DALEJ
istnieje. Jacek miał 6 lat, gdy
przenieśliśmy się z Poznania
do Konina. A ponieważ chłopcy byli już wtedy intensywnie
rehabilitowani, rzecz jasna w
nowym miejscu szukaliśmy
możliwości
kontynuowania
zajęć. Nie miałam nadziei, że
od razu zaopiekują się chłopcami. Kolejka chętnych z całej
Polski była długa. Przyznaję,
że nie wierzyłam, gdy podczas
pierwszej rozmowy pracownica Fundacji zapewniła mnie,
że jak tylko zwolnią się miejsca na zajęciach rehabilitacyjnych, to zadzwonią. A jednak
zadzwonili…
Ćwiczyć przez całe życie. Na
chorobę Jacka i Darka lekarstwa nie ma. Rozwój i samo-

dzielność dziecka, a później
osoby dorosłej z bezładem
móżdżkowym nie są możliwe
bez stałej, codziennej rehabilitacji. Każdą umiejętność
trzeba co dnia powtarzać i
utrwalać, aby móżdżek wciąż
pracował.
Cieszymy się więc ze wszystkich, nawet tych najdrobniejszych sprawności, które Jacek i
Darek nabywają podczas rehabilitacji ruchowej – na basenie,
na hipoterapii, podczas zajęć
sportowych, spotkań z logopedą i pedagogiem. Z niecierpliwością wyczekujemy otwarcia oddziału rehabilitacyjnego
Osady Janaszkowo gdzie nasi
chłopcy zostaną poddani nowoczesnym zabiegom mikropolaryzacji mózgu, które
pomogą usprawnić funkcje
neurologiczne. I mamy nadzieję, że to, czego się nauczyli,
zostanie w nich na długo, choć
lekarze takiej pewności nam
nie dają.
Oto powód, dla którego Jacek, Darek i cała nasza rodzina
czekamy na Osadę Janaszkowo i jej zajęcia rehabilitacyjne.
Pomóż nam i zbuduj z nami
Osadę Janaszkowo.

IZABELA KUROWSKA
KONIN

*

Wszystko o Osadzie Janaszkowo – w artykule „Tam, gdzie z
ludźmi dzieją się cuda”, opublikowanym w „Filantropie” czerwcowym, str. 20 i 21.
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aktycznie ostatnio troszkę pod górę, bo podpełza
strach. Za tydzień konsultacja okulistyczna i decyzja,
czy z mojego jedynego widzącego oka usuwać zaćmę.
Prosty zabieg, który jednak u
mnie ma nieco inny wymiar.
Nie wiem, na ile wyłączy
mnie on z normalnego życia.
Ale widzę coraz gorzej – traﬁenie do zamka z kluczem to
teraz próba cierpliwości. Pocieszam się, że może w tym
jedynym i bez zaćmy słabo
widzącym oku po zabiegu
wzrok trochę się poprawi.
Najgorszy jest czas, gdy nic
nie widzę i jestem zdana na
innych. Może tym razem po
operacji będzie łatwiej, bo
ostatnio przy stanie zapalnym na tym widzącym oku
kilka tygodni właściwie nic
nie widziałam. W ciemności
przychodzą myśli i reﬂeksje –
niekoniecznie pozytywne. W
takich chwilach, mimo lęku,
czuję jak wiele mam szczęścia. To mój piąty zabieg okulistyczny, więc ufam, że Marek
pocieszy, zaopiekuje się jak
zawsze. W takich sytuacjach
śmieszy mnie własna złość
za porozrzucane skarpetki
czy jego lenistwo. On daje mi
to, co dla mnie jest najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa. Chcę wierzyć, że
Marek jest stałym elementem
mojego życia. Nie wyobrażam
sobie, że mogłoby być inaczej,
że ja lub on chcielibyśmy iść
inną drogą, może z kimś innym. I we mnie, i w Marku jest
lęk przed odrzuceniem, który
też zawsze podkrada się, gdy
przychodzą problemy. Będzie,
jak ma być. W niepokoju, w
myślach, kładę się na ciepłej
wodzie i daję unosić prądowi
życia.
Nie wiem, na ile operacja
zaćmy wyłączy mnie z pracy, więc na zapas przygotowuję artykuły do czasopism.
Dziwna jest ta moja choroba
psychiczna, która pozwala
w trudnych, życiowych sytuacjach zachowywać się
racjonalnie, konstruktywnie,
a w drobnych, codziennych,
nieważnych dawać tyle bólu,
cierpienia, emocji, bez realnych podstaw. Przejmowanie
się, że ktoś coś zrobił, coś
powiedział, nagłe napływy
złości, niepokoju czy smutku
– nie poddające się kontroli.
Czytałam ostatnio o uzależnieniu od cierpienia. Trochę
dziwne określenie, ale mówi
o tym, że przyzwyczajamy się
do przeżywania pewnego rodzaju uczuć. I tak, jak optymi-
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Codziennie
(23)
pod górę
ści szukają wszędzie dobrych
stron zdarzeń, uzależnieni od
cierpienia, trochę jak pesymiści, widzą we wszystkim
powód do własnego bólu.
Chyba jednak to coś innego
niż pesymizm, bo uzależniony od cierpienia tak interpretuje zdarzenia, by przysporzyć sobie bólu, znajomego
uczucia. Ktoś coś powiedział
– pewnie chciał obrazić. Powiedział coś miłego – pewnie
złośliwie. Taki jest mój Marek
i tłumaczenie, że jego interpretacje często naprawdę nie
mają żadnych podstaw jest
bez sensu, tak jak tłumaczenie mi, że nie warto zbytnio
koncentrować się na nieważnych drobiazgach. Pesymizm
i uzależnienie od cierpienia
to może jednak inne zjawiska? Bo dlaczego pesymiści
nie chcą nastawiać się na nic
dobrego? Ci, którzy nimi są,
czyli Marek i jedna z moich
bliższych znajomych, wielokrotnie mówili, że to zapobiega rozczarowaniu, czyli
tak, jakby przed cierpieniem
chcieli się właśnie obronić.
W czerwcowym numerze
miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, na str. 30 – 32
opublikowana została poruszająca historia Tiﬀanie Ramos, której historię poznałam
dzięki pisanym przez nią tekstom i opowieściom jej męża,
mojego znajomego. To osoba,
która z całą pewnością nie
jest uzależniona od cierpienia. Chorując od trzynastego
roku na ﬁbromialgię, wywołującą nieustanne bóle, nie poddała się i walczyła o normalne życie zamiast zamknąć się
w swojej chorobie. Dziś jest
żoną i matką 2-letniej córeczki, pracuje zarobkowo oraz
hobbystycznie bierze udział
w symulacjach turniejów rycerskich. Stała się dla mnie
wzorem siły, hartu ducha i nadziei. Ja, choć wydaje mi się,
że jestem optymistką, topię
się czasem w moich wymyślonych codziennych cierpieniach: że nie odezwał się, nie
popatrzył, nie zwrócił uwagi.

Psychika ludzka jest naprawdę skomplikowana.
Kilka miesięcy temu zaczęłam czuć się trochę staro. Nic
dziwnego w wieku prawie
przedemerytalnym. Odczuwałam różne bóle, a twarz,
pomimo złego wzroku, pokazywała zmarszczki. Zaczęłam się zdrowo odżywiać,
więcej ruszać i od tego czasu
schudłam 11 kilogramów. Lepiej się czuję i uśmiecham do
siebie w lustrze. Gorzej idzie
z odchudzaniem Marka. Też
ma problemy zdrowotne i
nadwagę, ale jakoś nie potraﬁę mu pomóc w motywacji, by zmienić styl życia na
zdrowszy. Nigdy nie lubiłam i
nie chciałam być wobec niego
apodyktyczna i narzucająca,
ale tu – pewnie by się to przydało. Ale jak już chyba kiedyś
wcześniej wspominałam – nie
chcę być, jak jego matka, która ciągle coś narzuca i wymusza.
Ostatnio mam trochę problemów emocjonalnych z
mamą Marka. Od kiedy pozwoliłam sobie uświadomić,
że po prostu jej nie lubię, że
nie jest „z mojej bajki”, niby
coś odpuściło, ale z drugiej
strony nie mam ochoty ani
rozmawiać z nią przez telefon, ani jeździć z Markiem
do rodziców. Widzę, że jest
smutny z tego powodu. Dawniej starałam się i udawałam
dla niego. Dziś wierzę, że i tak
będzie mnie kochał, a jeśli nie
– to znaczy, że prawdziwie nie
postrzegam naszego związku. Ostatnio mama Marka
zadzwoniła do mnie i od razu
powiedziała: „Coś ci powiem,
ale nie mów Markowi”. Nie
raz już tak było, a ja zwykle
jej mówiłam, że ja wszystko
mu powtarzam. Czasem kłamałam, że nie powiem, bo
byłam ciekawa, ale i tak przekazywałam, co powiedziała. Ostatnio nastawiona, że
wcale nie musimy się lubić, a
ja – mieć z nią przed Markiem
jakichś tajemnic – jak tylko
zaczęła
odpowiedziałam:

„Przecież pani wie (nie mówię
do niej mamo), że ja wszystko
powtarzam Markowi”. „To ci
nie powiem” – odpowiedziała, więc zręcznie zmieniłam
temat. I jestem zadowolona.
Wiem, że i ja nie jestem jej
wymarzoną synową, ale teraz nie robię już nic, żeby się
przypodobać. Traktuję ją z
szacunkiem, ale jestem sobą.
Nie mając dzieci pewnie
nigdy nie zrozumiem macierzyństwa. Ostatnio zaprosiła mnie koleżanka, żebym
obejrzała szczeniaczki, które
urodziła jej suczka. Głaskałam pięć małych stworzonek
i patrzyłam na dumną psią
mamę, która łaskawie pozwalała mi je oglądać. Koleżanka, właścicielka suczki, w
przeciwieństwie do mnie, zawsze chciała mieć dzieci, ale
jej partner – nie bardzo. Dziwne, że nigdy nie czułam instynktu macierzyńskiego, nie
wiem, jak to jest chcieć mieć
dziecko. Pamiętam, kiedyś
wpadłam na pomysł, że może
natura tak to jakoś urządziła,
by nie dziedziczyć takich chorób jak moja.
Jest lato, a my kolejne wakacje spędzamy w domu.
Zasiedzieliśmy się i z każdym rokiem wychodzimy
coraz mniej. Czujemy się tu
bezpiecznie. Mnie marzą się
jednak dalekie wyjazdy, spontaniczne wycieczki, spacery brzegiem morza. W lecie
spotykają się nasze odmienne wzorce wychowania. Dla
Marka, wychowanego na wsi,
lato jest czasem intensywnej
pracy, dla mnie – mieszczucha od małego, czasem wyjazdów, szukania odpoczynku
i atrakcji. W taki dzień jak dzisiaj odrywam się od komputera i z ukochanym psem wędruję przez zielone wąwozy,
których na szczęście nie brak
w moim mieście. W głowie
brzmią słowa Anthonego de
Mello: „Możesz być zawsze
szczęśliwy, ze swoim niepokojem, lękiem, depresją, bo
szczęście to stan umysłu”. S.A.
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Otyłość
trzeba akceptować
„A

le ona jest gruba!” – słyszymy ilekroć w naszym
otoczeniu pojawia się osoba o
większej masie ciała. Czy takie skwitowania muszą cisnąć
się nam na usta? Nigdy nie
powinny, ale człowiek jest tak
zaprogramowany, że pierwszej oceny innej osoby dokonuje na podstawie jej wyglądu
zewnętrznego. Za gruba –
niedobrze, zbyt szczupła – też
nie. Krótkie włosy? Wygląda
jak chłopak! Zarówno kobietom jak i mężczyznom trudno
wpasować się w ideał piękna,
który narzucają inni.
Tendencyjność do stawiania
ocen przejawia się w różnych
sferach życia. Mamy ją wszyscy. Ludzie oceniają nas i my
oceniamy ich nie tylko po wyglądzie, ale też po marce samochodu, znajomych, zajmowanym stanowisku, sytuacji
mieszkaniowej, materialnej i
rodzinnej… Lista pozycji jest
nieskończona. Niemal zawsze
ktoś znajdzie u drugiego coś,
co spowoduje, że wystawi mu
gorszą ocenę. Mniej liczą się
wykształcenie, pasje i aspiracje zawodowe na przyszłość,
a bardziej to jak wyglądamy i
co posiadamy. Każdy chce się
zaprezentować z jak najlepszej
strony, więc robi wszystko, aby
nie stracić w oczach innych.
Sylwetki ciała nie da się
wymodelować na zawołanie.
Osoba gruba – lub jak kto woli
– „przy kości” nie straci z dnia
na dzień iluś kilogramów tylko dlatego, że inny człowiek
tak chce. Otyłość to choroba,
której się nie wybiera i która
może przytraﬁć się w dowolnym momencie życia. Kiedy
spotykamy osoby otyłe, zaraz
po: „Ale ona jest gruba!” ciśnie
nam się na usta druga część tej
niesprawiedliwej analizy – „jak
się zapuściła!”. Tego rodzaju
„podsumowania” dotyczą zazwyczaj kobiet, chociaż nie
szczędzi się ich również mężczyznom. Facet z wielkim, zwisającym brzuchem nie wpisuje
się w standardowy kanon piękna i nie zyskuje przy bliższym
poznaniu, nawet jeśli jest wybitnie inteligentny. Filigranowa
kobieta też nie, bo widząc taką

osobę zaraz zaczynamy się zastanawiać, czy prawidłowo się
odżywia i czy przypadkiem się
nie głodzi.
Jak napisałam, otyłość to
choroba. Jej przyczyną mogą
być uwarunkowania genetyczne, zaburzenia gospodarki hormonalnej, a także schorzenia
jak: cukrzyca, niedoczynność
tarczycy, problemy zdrowia
psychicznego,
insulinooporność. Osobom z nadwagą
niesłusznie przypisuje się patologiczne obżarstwo. Niektóre
faktycznie dużo jedzą, ale nie
jest to regułą. Szczupła kobieta może znacząco przybrać
na wadze wskutek zażywania
środków antykoncepcyjnych
lub nasilających się kłopotów
zdrowotnych. I odwrotnie –
kobieta nieco grubsza może
stracić na wadze z powodu
poważnej choroby. Analizując
problem otyłości warto zwrócić uwagę na dwie zasadnicze
kwestie: nieprawidłową dietę
jako przyczynę otyłości oraz
na tak zwane kompulsywne
podjadanie, które dotyka coraz
więcej osób. Problem otyłości
wciąż się pogłębia. Spożywanie produktów o wysokim
indeksie glikemicznym i z wysoką zawartością tłuszczów,
zwłaszcza fastfoodów, a także
siedzący tryb życia sprzyjają
rozwojowi otyłości. W sklepikach szkolnych wyeliminowano ze sprzedaży słodycze i
słodzone napoje zastępując je
zdrowymi przekąskami oraz
owocami, jednak to nie rozwiązało problemu otyłości wśród
dzieci i młodzieży. W większości przypadków jest to otyłość
dziedziczona, tak jak dziedziczone są nawyki żywieniowe.
Nastolatki niejednokrotnie widzą swoją nadwagę i nie czują
się z nią dobrze, ale nie są w
stanie zerwać z dotychczasowymi przyzwyczajeniami.
Kompulsywne objadanie się
ma podłoże w psychice. Osobom ze skłonnościami do podjadania towarzyszą przewlekły
stres i napięcie oraz uczucie
przygnębienia i frustracji z
powodu nadwagi, które redukuje spożywanie lubianych
produktów. Cukier zawarty w

wielu artykułach spożywczych,
a także w napojach gazowanych, podobnie jak kofeina
zawarta w kawie, w niektórych
wyzwala energię i pomaga
w koncentracji. Z tej właśnie
przyczyny najczęściej podjadamy, gdy się uczymy, czytamy
albo pracujemy przy komputerze. Nie dotyczy to wyłącznie
osób otyłych. Szczupłe i bez
skłonności do przybierania na
wadze mają ten przywilej, że
mogą jeść wszystko, co zechcą
bez wyrzutów sumienia. Jeśli dużo chodzą lub uprawiają
jakiś sport wyczynowo, tym
lepiej. Osobom zmagającym
się z problemem otyłości jest
o wiele trudniej. Kiedy każdy gram cukru lub tłuszczu,
mimo wysiłku oraz ćwiczeń
ruchowych, odkłada się w różnych partiach ciała, ciężko o
akceptację samego siebie, wewnętrzny spokój i równowagę.
Rady znajomych w stylu: „weź
się za siebie” tylko potęgują przygnębienie i frustrację.
Przestrzeganie diety, kształtowanie odpowiednich nawyków
żywieniowych i aktywność ﬁzyczna są w walce z otyłością
niezwykle istotne, jednak trzeba pamiętać, że równie istotne
jest dostarczanie choremu pozytywnych bodźców, a przede
wszystkim okazywanie mu
akceptacji i tolerancji. Współczucie, litość i krytyka nie są
sprzymierzeńcami w walce o
dobrostan ﬁzyczny i psychiczny.
O dyskryminacji oraz prześladowaniu częściej mówi się
w odniesieniu do osób LGBT,
pracowników korporacji bądź
mniejszości etnicznych, rzadziej w odniesieniu do ludzi
z problemem otyłości i niedowagi. Gdyby przeprowadzić
badanie ankietowe, ile osób
czuje się dyskryminowanych
z powodu swojej sylwetki, zapewne wyniki byłyby zatrważające. Kwestii tej nie należy
bowiem traktować marginalnie. Która albo który z nas choć
raz w życiu nie usłyszał zdania:
„Ale jesteś…” No właśnie, jaka/
jaki? Budowa ciała i wygląd
zewnętrzny, nie powinny, ale
niestety stały się w dzisiejszych
czasach, wyznacznikami na-

szej wartości (patrz akapit drugi).
W szczególnie trudnym
położeniu są osoby z niepełnosprawnościami,
którym
nadwaga niejednokrotnie towarzyszy od dzieciństwa i jest
spowodowana przewlekłą chorobą. Zdrowy człowiek słuchając uwag na temat swojej tuszy
poczuje się mocno dotknięty,
osoba z niepełnosprawnością
– o wiele bardziej. Ciężko w
takiej sytuacji „zachować zimną krew”, zdystansować się,
nie reagować emocjonalnie.
Dlatego tak istotna jest troska
społeczeństwa, aby otaczać
empatią i miłością tych, którym znacznie trudniej podźwignąć się z kryzysu. Wcale nie
tak rzadko osoby z niepełnosprawnościami
dosłownie,
nie w przenośni, wytykane są
palcami na ulicach właśnie z
powodu towarzyszącej im otyłości. Środowiska wiejskie – w
moim odczuciu – łatwiej przyzwyczajają się do „inności”, o
ile nie narusza ona reguł życia
społecznego.
Mieszkańcom
wielkich aglomeracji trudniej
się do niej przyzwyczaić i spotkania z ludźmi o odbiegającym od normy wyglądzie bądź
stylu ubierania się są szokiem
manifestującym się we wspomnianych słowach: „Ale ona
jest…”
Kluczową rolę w wypracowywaniu dystansu do siebie
odgrywa nauka samoakceptacji. Jeśli zmagasz się z otyłością bądź niedowagą i krytyką
na ten temat wypowiadaną
pod twoim adresem, znajdź w
sobie coś pozytywnego, czego
nie widzisz u innych. Wyciągnij przed siebie swoje dłonie
i pomyśl, że trzymasz w nich
własne życie. Któż inny potraﬁłby o nie zawalczyć bardziej
niż ty sam? Dieta, aktywność
ﬁzyczna, odpowiednio dobrana garderoba – to wszystko
jest konieczne, ale zacznij od
akceptacji samego siebie, własnych ograniczeń i słabości.
Tylko wówczas wysiłek przeznaczony na powyższe się
opłaci i przyniesie zamierzone
rezultaty.

KAROLINA KASPRZAK
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W Soplicowie
nad jeziorem
17

czerwca pojechaliśmy
na wycieczkę do Cichowa w powiecie kościańskim,
gmina Krzywiń. Wyruszyliśmy z ISKRY autobusem. Było
bardzo gorąco, ale w autobusie było chłodno. Na miejscu

zobaczyłem zwierzęta. Były
kozy, owce, świnia, konie,
ptaki takie jak sęp. Sokoła
trzymałem na ręce.
Tam było bardzo ładnie i
zielono. Później jechaliśmy
bryczką dookoła Cichowa z

Marcinem Kaczyńskim, Pawłem Krzewiną, Dawidem Wawrzyniakiem, Kasią Drajewską
i Justyną Sroczyńską. Trochę
trzęsło. Później jechaliśmy statkiem z panem kapitanem. Miałem czapkę kapitana na głowie.
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Jezioro było duże i trochę bujało.
W Cichowie jest skansen
ﬁlmowy Soplicowo, gdzie reżyser Andrzej Wajda tworzył
ﬁlm „Pan Tadeusz” – ekranizację epopei narodowej Adama
Mickiewicza pod tym właśnie
tytułem. Soplicowo jest pięknie
położone nad jeziorem. Było
tu bardzo dużo zieleni, ogród
piękny i cała przyroda. Jedliśmy
pyszny obiad, piliśmy kawę i
ciacho. Zrobiliśmy dużo zdjęć.
Wróciliśmy do Poznania po
południu, zmęczeni. Bardzo mi
się wszystko podobało.

ARKADIUSZ NOWICKI

FOT. (3X) MARCIN KACZYŃSKI
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om Pomocy Maltańskiej w
Puszczykowie w 2020 roku
obchodził 20 lat działalności.
W tym roku mija 21 lat. Funkcjonująca na obszarze powiatu
poznańskiego placówka rehabilitacyjno-terapeutyczna została oﬁcjalnie uruchomiona 1
lipca 2000 roku. Dom Pomocy
Maltańskiej jest odpowiedzią
na rosnące zapotrzebowanie
osób z niepełnosprawnościami
na formy rehabilitacji społecznej odpowiadające ich zainteresowaniom.
Placówka pobytu dziennego
prowadzona jest przez Fundację
Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu na zlecenie Powiatu Po-

Radość i troska
znańskiego. Odbywają się w niej
regularnie warsztaty ekologiczno-techniczne, plastyczne, rzeźbiarskie i rękodzielnicze, uczestnicy korzystają też z treningów
kulinarnych i ekonomicznych,
podczas których uczą się gospodarowania pieniędzmi. Na początku na zajęcia uczęszczała
grupa 16 uczestników, obecnie
jest to 25 osób z niepełnosprawnościami
zamieszkujących
okoliczne gminy – są to osoby
przewlekle psychicznie chore i

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym. Niektórym
uczestnikom towarzyszą dodatkowe niepełnosprawności jak
autyzm, ograniczenia ruchowe
czy niedosłuch.
Dom Pomocy Maltańskiej w
Puszczykowie jest miejscem
pełnym radości i troski o drugiego człowieka wyrażanej
przede wszystkim w pomocy w
zaspokajaniu jego codziennych
potrzeb życiowych oraz w two-

rzeniu mu środowiska sprzyjającego integracji i społecznej rehabilitacji w pełnym tego słowa
znaczeniu. Uczestnicy Domu
biorą udział w organizowanych
na terenie powiatu poznańskiego rozgrywkach sportowych,
piknikach integracyjnych oraz
w spotkaniach okolicznościowych. Ich twórcze talenty podziwiać można między innymi
podczas odbywającego się dorocznie w grudniu „Wieczoru z
Aniołami”. Oprac. KK.
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ohdan Smoleń, zmarły 15
grudnia 2016 roku polski
aktor, piosenkarz, artysta kabaretowy i działacz społeczny,
ma pomnik. Odsłonięcie rzeźby upamiętniającej współtwórcę kabaretu „Tey” odbyło się w
piątkowy wieczór 11 czerwca.
Pomnik stanął na skwerze u
zbiegu ulic Strzałowej i Rybaki
w Poznaniu, gdyż to właśnie ze
stolicą Wielkopolski związany
był artysta. Jednym z patronów
honorowych budowy pomnika
jest Jan Grabkowski, starosta
poznański.
Rzeźba autorstwa Piotra Sochy przedstawia Smolenia sie-

Pomnik Smolenia
dzącego na krześle przy stole,
który w jednej ręce trzyma papierosa, a wskazujący palec drugiej ręki opiera na policzku. Stojące po przeciwnej stronie stołu
drugie krzesło jest puste. Stanowi jakoby zaproszenie do dialogu. W spektaklu poprzedzającym uroczystość wzięli udział
m.in.: Kabaret Czesuaf, Grupa
MoCarta i Krzysztof Daukszewicz. Reżyserem widowiska był

Krzysztof Deszczyński, przez
wiele lat współpracujący z Bohdanem Smoleniem. Wystąpili
też artyści związani ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej w
Obornikach – Łukasz Ból, Jagoda Borowiak, Lech Faron, Anna
Wólczyńska i Jakub Kaczmarek.
Pomnik został odsłonięty przez
spalenie. Widowisku towarzyszył pokaz sztucznych ogni.

Bohdan Smoleń do końca swoich dni był niezwykle
zaangażowany w niesienie
pomocy osobom z niepełnosprawnościami – głównie poprzez organizowanie dla nich
zajęć z hipoterapii w podpoznańskim Baranówku, gdzie
działa od 2007 roku Fundacja
Stworzenia Pana Smolenia –
www.fundacja-smolenia.org
Oprac. KK.
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Szczygieł

znał, że musi odpocząć,
i nawet z pewną ulgą
przyjął nagłe wtargnięcie
siostrzyczki.

Pochylił się, by je odpiąć, ale
sprzączki zakleszczyły się i
nie miał siły ich poluzować.

wybiegła z pokoju. Saba, o
dziwo, została rozciągnięta
pod oknem.

– Ence-pence, w której
ręce? – Kasia lubiła bawić się
z nim w zgadywanki.

– Kasiu, pomożesz mi? –
spytał, mocując się z rzemieniem.

Domyślił się, że za plecami
nie trzyma zwykłego fantu,
którym najczęściej były cukierek lub ciastko, za bardzo
była rozemocjonowana. Z
ciekawości ominąłby to odgadywanie, ale nie chciał jej
psuć zabawy.

– Uhmm – zgodziła się i
jednym pociągnięciem bez
trudu odpięła pasek.

Kochany Hubercie – pisała Amelia. – Siedzę w
niewielkiej kawiarence, popijam cappuccino o smaku
orzechowym, tutejszą specjalność, i wciąż nie mogę
uwierzyć, że tu jestem. Pół
życia śniła mi się Hiszpania
i raptem się wyśniła. Jednak
czasem marzenia się spełniają, nawet wbrew przeciwnościom. A może nawet i
dzięki nim. Nie wiesz zapewne, ale na skutek restrukturyzacji zlikwidowano większą
część Instytutu, w tym, niestety, bibliotekę. Straciłam
pracę i zostałam z czasem,
którego stało się aż za dużo.
Teraz mogłam poświęcić
się podróżowaniu. Mam w
domu wiele starych książek,
jeszcze po moim Dziadziusiu, i zaniosłam kilka do bukinisty. Białe kruki. Żal było,
ale ostatecznie warto było,
bo Hiszpania jest przepiękna, o czym przekonam Cię
może odkrytkami, które zamierzam włożyć do koperty
razem z pozdrowieniami dla
Ciebie. Pojutrze jadę w Góry
Kantabryjskie. Obiecuję modlić się za Twoje zdrowie.
Tymczasem całuję Cię serdecznie i zapewniam o swej
pamięci. Trzymaj się, Hubercie. Ukłony dla Twoich szanownych Rodziców. Amelia.

– W lewej – rzucił więc
szybko.
– Nie! – ucieszyła się i zaczęła się śmiać.
– W prawej – poprawił się.
– Skąd wiedziałeś?! – zawołała radośnie.
Pomagając sobie zębami,
rozerwał kopertę. W środku
była widokówka z kamienną rzeźbą przedstawiającą
jakiegoś chrząszcza. „PARACYMUS AENEUS” – widniał
napis na cokole. Obrócił ją.
Na odwrocie, niewyraźnie,
zdradzając wielki wysiłek
piszącego, wykaligrafowane litery z trudem trzymały
szyk. Składały się w koślawe
wyrazy. Przyglądał się i po
chwili udało mu się odczytać
zdanie: Pozdrowienia z obozu rehabilitacyjnego. Też nauczyłam się pisać, ale pióra
nie odbiorę. Karolina. Karolcia, jego towarzyszka niedoli… Ciekawe, czy już chodzi?
Była taka pracowita, należałoby się jej.
Przeczytał jeszcze raz
i wziął drugi list. Ręcznie
adresowana niebieska koperta oklejona była wieloma znaczkami. Ich wartość
znacznie przekraczała wymaganą, ale Amelia lubiła
w ten sposób ozdabiać listy.
Specjalnie dobierała je tematycznie, nie poprzestając
na polskich. Więc czasem
traﬁały się egzemplarze i z
kolorowej Kiribati. Skąd ona
je brała, nie miał pojęcia. Ale
Amelia w ozdabianiu kopert
do samych znaczków się nie
ograniczała. Wycięte z chińskich serwetek kwiaty naklejone były w dolnym lewym
rogu.
Ciężarki gniotły mu stopy.

– Dziękuję – powiedział
niemal załamany.
– Dasz mi znaczki?
– Podasz mi sztylecik? Zobaczymy, co jest w środku.
– Ale znaczki będą moje! –
zastrzegła się.
– Jak zawsze, Kasiu,
wszystkie są twoje i powędrują do twojego klasera – obiecał, a ona wyjęła
z szuﬂady mosiężny nożyk
ozdobiony macicą perłową.
– Wypchana.
– Zaraz sama pęknie.
Nieporadnie prowadzone
ostrze z szelestem rozcięło kopertę z dwóch boków.
Teraz bez trudu wyjął plik
widokówek i zdjęć oraz niewielkie, brązowe etui ze skóropodobnego tworzywa.
Kasia wierciła się niecierpliwie.
– Co to jest? – spytała i
szybko wzięła etui do ręki.
Otworzyła je i wysypała garść
kryształkowych koralików ze
srebrnym krzyżykiem. Kiedy
go podniosła, okazało się,
że jest połączony z paciorkami. – Różaniec! – poznała.
– Jaki ładny różaniec! Taki
jak mamy, tylko w innym kolorze. I trochę mniejszy. Zobacz.

– Proszę, twoje znaczki –
oddał Kasi pustą kopertę. –
Odmocz sobie.

Dobra Amelia nie zapominała o nim i modlitwie w jego
intencji. Wziął pakiet widokówek, które owinięte były
zieloną tasiemką. Tematyka
zdjęć, zauważył to najpierw,
odnosiła się do jakiegoś nieznanego mu sanktuarium.
Były ponumerowane i zapisane na odwrocie ręcznym
pismem. Na pierwszym widniała górska panorama. Dno
zielonej doliny, gdzie skupiły
się domy i chaty niewielkie, wzniesione z kamienia,
ponakrywane czerwonymi
dachówkami, wydawało się
nadzwyczaj urokliwym miejscem, dalsze wzgórza zaś ginące we mgle dodawały mu
jeszcze swoistego klimatu.

Ona chwyciła ją i podskakując w sposób, który nazywała „konikowym patataj”,

San Sebastián de Garabandal już z dala przywitał nas
biciem dzwonu – przeczytał

Lśniące koraliki rozsypały się i przeleciały mu przez
palce.
„Jak prawda, której się nie
poznało, i szczęście, którego
nie było dane zaznać” – westchnął.
Położył go na stoliku i zajął
się kartkami.

na odwrocie – a jak zajechaliśmy, to i mnóstwem małych
dzwonków, którymi potrząsali mieszkańcy w kolorowych
strojach. W tej małej, górskiej
wiosce w latach 1961–1965
cztery małe wieśniaczki
wielokrotnie doświadczały
objawień Maryi oraz św. Michała Archanioła. W czasie
nadzwyczajnych ekstaz przekazywały słowa napominające ludzkość do prawdziwego
nawrócenia oraz karcące samych biskupów i kardynałów,
co bardzo zrozumiale wyjaśnia nam przewodnik grupy,
ks. Piotr, o którym kiedyś Ci
opowiem, bo to wyjątkowy
kapłan… Tutaj pielgrzymowałam w intencji Bożego pokoju na świecie i uzdrowienia
przyjaciół. A.
„Więc to są kartki z pielgrzymki?” – zastanowił się. –
W intencji Bożego pokoju na
świecie i uzdrowienia przyjaciół – przeczytał raz jeszcze.
Pomyślał, że Amelia znów
pojechała się modlić. Czy on
pielgrzymowałby w intencji
pokoju i to jeszcze na świecie? Wątpliwe. Zamknięty w
swoim małym światku był
skupiony na sobie, zaskorupiały – nie miał dość szerokich horyzontów, wystarczającej wiary i nie był aż tak
szlachetny.
Wziął do ręki kartkę z
napisem: St. Michael The
Archangel. Na kamiennym
przyczółku, może była to
kapliczka, widniał malunek
przedstawiający anioła w
rzymskim rynsztunku. Dołem biegła wyboista droga z
surowych głazów.
„Całkiem
niepozorne
ścieżki potraﬁą wieść do celów nieprzeciętnych, kończyć się wielkością, która
na wskroś przenika duszę
człowieka, odmienia go i
stawia pośród wybranych”
– wydumał w zamyśleniu,
przyglądając się koślawej
ścieżce między kamieniami i
ruderalną roślinnością. Taka
sobie, wydeptana, jak wiele
innych…
Z holu dobiegało wołanie
Kasi. Chyba rozlała wodę
i znaczki płynęły teraz po
podłodze.
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Our Lady of Mount Carmel
– podpisana była jedna z widokówek. Młodziutka Matka
Boska w aureoli z gwiazd
odziana w biało-niebieskie
szaty z czarną stułą w prawej
dłoni, stała w kapliczce obok
kamiennej ściany.
Oto jedno z miejsc objawień, podczas których Maryja zapowiedziała dla naszej epoki: ostrzeżenie, cud
i – jeśli ludzkość się nie nawróci – karę. Przyznam Ci,
Hubercie, że cały czas jestem
pod ogromnym wrażeniem
utrwalonych na piśmie objawionych słów i co rusz sięgam do mojego podręcznego sakwojażyka, by jeszcze
raz je przeczytać i na nowo
przeżyć, a co najważniejsze
– jeszcze lepiej zrozumieć.
Tym miejscem zainspirowana nabyłam załącznik w
brązowym pokrowczyku. I
tak, pielgrzymując, na dobre
mogłam obrócić kolejnego
„białego kruka” z mojej półki.
Już mi ich nie żal. Życie jest
takie krótkie, więc czy warto
przywiązywać się do przedmiotów? Co innego ludzie,
Przyjaciele, którzy zawsze są
mi bliscy i na których mi zależy. Wdzięczna Opatrzności
za nasze spotkanie i poznanie się, Ciebie do nich zaliczam. Mam Ciebie, Hubercie,
w szczególnej pamięci. Może
już niedługo doniesiesz mi,
że znów odzyskałeś kawałek
sprawności. Wciąż ślę o to do
Boga gorące modlitwy. Ściskam Cię czule. Amelia.
„Oto droga pątników – pomyślał. – Jak rzucona niedbale nić. Raz prosta i gładka, innym razem zawiła,
poplątana i pełna wykrotów.
Nieprzewidywalna, przypadkowa i niebezpieczna. Pnąca
się między skały i opadająca
w przepaść. Czasem niknąca
gdzieś i znów pojawiająca
się niespodziewanie. Znojna i niepewna. Droga, którą
przemierzali, nie bacząc na
trud i przeszkody. W którą
szli z determinacją, kiedy
żarliwa wiara wzbudzała w
nich imperatyw działania,
ufni w sens każdego wysiłku, nawet największej męki.
I ludzkiego poświęcenia. Oto
wędrówka – pełna entuzjazmu i nadziei, lecz i zwątpienia, gdzie dokonywała
się próba człowieczeństwa.
Wędrówka do celu. Do kresu. Jak ludzkie życie – od
zdarzenia do zdarzenia –
od jednej radosnej chwili
do drugiej. Od nieszczęścia
do nieszczęścia. Od jedne-

go bólu, który wstrzymywał
marsz, który zmuszał do reﬂeksji, do drugiego. Od klęski
do zwycięstwa. I przeciwnie
– od sukcesu do przegranej.
Od stacji do stacji. Boso. W
cierniach. W ranach i we
łzach. Na kolanach. Zawsze
w intencji dobra, nawet jeśli
jeszcze się go nie zrozumiało, nawet kiedy nie zdołało
się go jeszcze rozpoznać. Z
ciągłą pokutą za zło uczynione. Od narodzin po śmierć…
Oto cały żywot człowieczy,
cała długa codzienna modlitwa, cała powszednia… pielgrzymka”.
Pierwszy raz pomyślał w
ten sposób. I choć już niejeden raz zastanawiał się nad
swoim życiem, to nigdy nie
patrzył na nie i nie widział
go w tak metaﬁzycznym odniesieniu. Dopiero teraz, tak,
dopiero teraz ujrzał je w nowym dla siebie znaczeniu i
zrozumiał, że zbliżył się do
prawdy.
Wrócił do ostatniego opisu. Na samym dole było postscriptum skreślone drobnym
maczkiem: Różańczyk podaruj komuś bliskiemu Twemu
sercu. Może Mamie? A.

•
Najpierw zobaczył włosy
Weroniki. Był zachwycony jej
wyglądem i tym, że przyszła.
Musiał jednak mieć dziwną
minę (nigdy nie umiał dobrać
wyrazu twarzy do sytuacji),
bo zmieszana dziewczyna
oblała się pąsem.
– Nie podobam ci się? –
spytała niepewnie.
– Podobasz mi się, jak najbardziej – wlepiał w nią oczy.
– No to co się tak patrzysz?
– spytała rezolutnie.
– Bo… bo chyba właśnie
zakochałem się w tobie –
roześmiał się i zrobił zwrot
wózkiem w kierunku pokoju.
Wyznawać uczuć też nie potraﬁł, a ona jakoś mimo uszu
puściła jego słowa.
– Ale włosy, co powiesz?
– Skróciłaś? – rzucił przekornie.
– Eee tam! – machnęła
ręką. – Z wami, facetami, to
zawsze tak jest! Dziewczyna sama musi dopraszać się
o komplementy – złapała za
rączki wózka i popchnęła go
przed sobą.
– Idąc do ciebie, minęłam
twoich rodziców – powiedziała mu nad głową.

– Dziś wyjeżdża ciocia –
skorygował trasę wózka,
żeby znów nie zawadzić o
futrynę.
– Jechali
wiem.

na

dworzec,

– No właśnie.
Znaleźli się w pokoju i
Weronika z ulgą opadła na
fotel. W tym bursztynowym
świetle, na tle jesiennego
okna, wydała mu się jeszcze bardziej wdzięczna i
jakoś… magicznie urocza.
Jakby przybyła z odległej legendy, ulotnego snu, ledwie
uchwytnego marzenia. Nie
do końca określona, jeszcze
nieopisana, prawie nierzeczywista i bardzo, bardzo
urzekająca…
– Polubiłam twoją ciotkę,
chyba nie była uciążliwym
gościem – rzekła i swoim
zwyczajem podciągnęła kolana.
Hubert podjechał do radia
i wcisnął klawisz. Jego palec
wygiął się przy tym nienaturalnie i zabolał.
– Ciocia była głównie gościem mamy – powiedział,
regulując głośność. – Jeśli
chodzi o towarzystwo, to
właśnie mama jest najbardziej pokrzywdzona. Ojciec
cały dzień siedzi w ﬁrmie, ja
spotykam się z tobą, a ona?
Do mojego wypadku miała
liczne grono przyjaciół. W
ogóle u nas ciągle ktoś był,
a to sąsiadka, a to koleżanka
albo koledzy ojca na brydżu.
Albo jeszcze innym razem
wszyscy jednocześnie na jakimś przyjęciu. Mama wtedy
naprawdę żyła. Była duszą
towarzystwa.
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tego jak najbardziej potrzebują. Oni nawet nadal są
gotowi organizować takie
spotkania i przyjmować gości. Ja próbuję ci powiedzieć,
Werciszko, że nie ma już z
kim się spotykać i kogo zapraszać.
– Nikogo?
– Nikogo. Wszyscy raptem
gdzieś się podziali. Zginęli w
czasie, kiedy rodzice z wiadomych przyczyn nie tryskali
radością. Tacy skłopotani
ludzie, sama rozumiesz, nie
są mile widziani w towarzystwie, które stale chce być
wesołe. Woleli się odsunąć.
Widać tak im to zostało, że
do dzisiaj omijają nasz dom.
W obliczu wielkiej tragedii
ludzie kruszeją i gaśnie nawet największa zażyłość.
Tam gdzie niewygodnie,
większość przyjaciół rozprasza się.
– Każdy chce mieć życie z
widokiem na szczęście. Skąd
ja to znam. A tamci?
– Jeszcze na początku
dzwonili, dowiadywali się,
radzili… ale to był krótki zapał, akcja na kilka tygodni…
Może ciekawość? Potem życie, własne sprawy…
– Śmieszne problemy…
cdn.

– Chyba jest nadal, to przecież widać – sprostowała
Weronika.
– Tylko towarzystwa nie
widać – odparł z sarkazmem.
– Dlaczego? Teraz w tym
domu macie lepsze warunki
do przyjmowania gości.
– Warunki są… Tylko, widzisz, mój wypadek wszystko zmienił.
– Rozumiem. Nie do końca
myślałam o organizowaniu
przyjęć. Do tego trzeba i sił,
i nastroju. Ale przyjacielskie
spotkania? Działają orzeźwiająco i wzmacniają ciało, a
zwłaszcza duszę. Pomagają
nabierać dystansu do wielu
spraw. Nie myślisz, że dobrze
by robiły twoim rodzicom,
zwłaszcza mamie?
– To wszystko racja. Oni

Książka wydana nakładem
Wydawnictwa BIS
ul. Lędzka 44a
01-446 Warszawa
tel. (22) 877-27-05, 877-40-33
fax (22) 837-10-84
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Przeżył udar
M

ateusz, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Murowanej Goślinie w powiecie poznańskim, wesoły i
niezwykle sympatyczny człowiek, uwielbiający taniec i
muzykę, nagle zachorował.
Wystąpił u niego udar niedokrwienny mózgu. Przyjaciele
– a wśród nich uczestnicy i terapeuci WTZ – organizują dla
niego pomoc oraz prowadzą
licytacje różnych przedmiotów na Facebooku.
Mateusz jest w bardzo ciężkim stanie, ma całkowity niedowład prawej strony ciała i
padaczkę poudarową. Potrzebuje intensywnej i kosztownej
rehabilitacji, aby wrócić do
normalnego życia. Ma zaledwie 27 lat. Koszty jego leczenia
znacznie przewyższają możliwości ﬁnansowe rodziny.

SZCZECIN

www.zostananiolem.pl Fundacji „Bread of Life”, na której
prowadzona jest zbiórka na
leczenie i rehabilitację Mateusza. Zbiórkę najłatwiej odszukać klikając w zakładkę:
„Nasze zbiórki” lub wpisując
w wyszukiwarkę internetową
tytuł zbiórki: „27-letni Mateusz
przeszedł udar i potrzebuje intensywnej rehabilitacji”.

KONIEC MAJA 2021
Cytując słowa prof. Horbana „nie ma podstaw, by znieść
stan epidemii”. Liczba zachorowań znacząco zmalała, ilość
zajętych w szpitalach łóżek
również. Nie oznacza to jednak, że możemy wrócić do
normalności.
Osoby przewlekle chore,
szczególnie te poniżej 16 roku
życia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą
być zaszczepione przeciwko
koronawirusowi (w dniu publikacji artykułu przepisy na
szczęście się już zmieniły), są
wciąż narażone na zakażenie i
ciężki przebieg choroby, a nawet śmierć. I chociaż odbywają się w szkołach stacjonarne
zajęcia, otwarte są sklepy, muzea, kina, a na otwartej przestrzeni nie ma już obowiązku
noszenia maseczek, świat
wciąż pozostaje niedostępny
dla młodych, ciężko lub przewlekle chorych osób.

Pomóc można także odwiedzając stronę społecznościową Warsztatu na Facebooku, na której prowadzone są
wspomniane licytacje. Wystarczy zalogować się na tym portalu i wpisać w wyszukiwarkę
Facebooka frazę: Warsztat Terapii Zajęciowej w Murowanej
Goślinie bądź bezpośrednio
adres strony w wyszukiwarkę
internetową: https://facebook.
com/mgwtz Każdy może stać
się częścią społeczności ludzi
wrażliwych na poszkodowanych przez los przyłączając się
do zbiórki lub popularyzując ją
na swoich kontach w mediach
społecznościowych. NA.

Co na to system? Nic. Nie
ma żadnych systemowych rozwiązań. Można liczyć jedynie
na dobrą wolę osób, z który-

FOT. ARCHIWUM WTZ W MUROWANEJ GOŚLINIE

Czytelnicy naszego miesięcznika, którzy chcieliby
wesprzeć dobrowolną darowizną leczenie i rehabilitację
Mateusza, mogą to uczynić za
pośrednictwem strony https://

A.M. Krystosik
Gromadzińska

Tak wyglądał Mateusz przed udarem.

mi kontakt jest niezbędny do
funkcjonowania w społeczeństwie i ich zrozumienie, że zasady reżimu sanitarnego wobec osób chorych muszą być
wciąż przestrzegane.
Zrozumienia jest jednak coraz mniej, pojawia się wręcz
niechęć wobec osób, które
zdaniem wielu przesadnie się
chronią. Jakby skończyła się
odpowiedzialność społeczna
wobec najsłabszych, a może
nigdy jej nie było? I chociaż
łatwiej jest funkcjonować ze
względu na zniesienie wielu ograniczeń, to staje się to
trudniejsze z powodu niezrozumienia i braku akceptacji
konieczności ochrony chorych,
szczególnie młodych osób.
Dzieci wróciły do szkoły. A
co mają zrobić nasze, chore
dzieci? Wrócić nie mogą. Pozostały w pustce. Z dnia na
dzień zostały odcięte od możliwości nauki, kontaktu ze szkołą, rówieśnikami. Jest już za
późno na starania o nauczanie
indywidualne i szukanie systemowych rozwiązań. I wcale
się nasze dzieci nie cieszą z
tych przedwczesnych wakacji. Stęsknione są za szkołą, a
zdalne lekcje nadawały rytm
ich dniom. Teraz nie ma po co
wstawać… Kontakty ze szkołą
są sporadyczne. Niektórzy z
nauczycieli odzywają się, gdy
mają wolny czas lub próbują
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Szkolną pustkę
można zapełnić

Pawła zdalnie dołączać do lekcji w klasie.
I niby można pospać dłużej,
ale wcale nie jest to wesoły
czas. Młody człowiek potrzebuje czuć się częścią społeczności, na przykład społeczności szkolnej.
Przychodzi reﬂeksja, ze
może jesteśmy w takim momencie, iż warto zwrócić
uwagę decydentów na dzieci,
młodzież, która ze względów
zdrowotnych musi na stałe lub
czasowo pozostać w domu.
Może warto wprowadzić rozwiązania, które umożliwią im
branie udziału w lekcjach z
klasą w czasie rzeczywistym?
Nauczyciele opanowali techniki zdalnego nauczania, a obecność w klasie, nawet gdy siedzi
się przed monitorem komputera w domu, może być szansą
na zaistnienie w szkole. To też
możliwość wyrównania szans
naszych dzieci.

Mamy dostępne nauczanie
indywidualne bądź domowe.
A może czas na blended- learning nie tylko na uczelniach,
ale i w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych?
Nie trzeba aż tak wiele, by
diametralnie zmienić życie
dzieci i młodzieży, która nie
może brać udziału w lekcjach
w murach szkoły.
Szkolną pustkę można zapełnić. Naprawdę można.

DRUGIE
PANDEMICZNE LATO
KONIEC
CZERWCA 2021
Żar się z nieba leje, chociaż
rekordowych wartości temperatur jeszcze nie przekroczyliśmy. Cieplej było w 2019
roku. Nie zmienia to jednak
faktu, że napływające z Afryki
powietrze sprawia, iż czujemy
się jak w tropikach. Ponad 30

stopni Celsjusza daje się we
znaki. Osoby starsze i przewlekle chore gorzej znoszą upały.
Nasz Paweł również. Przypięty do dializy, gdy co godzinę
otrzewna napełnia się ciepłym
płynem dializacyjnym, nie ma
się jak i kiedy schłodzić. Przestawiliśmy więc funkcjonowanie domu na „tryb lato”. Wietrzymy nocami, w dzień okna
pozostają nie tylko zamknięte,
ale i przysłonięte. Udaje się
utrzymać różnicę temperatur
między wnętrzem a dworem
na poziomie 10 stopni. Da się
więc wytrzymać. Oby do wakacji. I chociaż będą to kolejne
pandemiczne wakacje, to czekamy na nie z utęsknieniem.
Będzie można odejść od komputerów, przestać wpatrywać
się w monitory całymi godzinami. Zdalna nauka i praca powodują bowiem przeciążenia,
które odbijają się na naszym
zdrowiu ﬁzycznym i psychicznym. Wprost nie mogę sobie
wyobrazić, że od 8 do 18 mój
komputer nie będzie musiał
być włączony, a ja będę mogła
iść na długi spacer.
Nieśmiało, podobnie jak rok
temu, planujemy więc wakacyjne wyjazdy. Mamy bon turystyczny dla Pawła. Znaleźliśmy kwaterę, w której można
nim zapłacić. Nikomu bowiem
tak bardzo jak Pawłowi, nie
należą się wakacje. Ósma
klasa była czasem wytężonej
pracy, przygotowania do egzaminów, starań o przyjęcie
do liceum. Wszystko to już
za nami i trzeba odetchnąć.
Również od stresu, który nieprzerwanie towarzyszy nam
od tak dawna. Jesienna, potem wiosenna fala pandemii,
uniemożliwiła normalne życie,
praktycznie wykluczyła nas na
wiele miesięcy z normalnego
funkcjonowania, a Pawła w
szczególności.
Jedziemy więc w góry. Wybraliśmy Bystrzycę Kłodzką z
nadzieją, że do niej tłumy turystów nie zawitają. Kwatera też
raczej na uboczu, wobec czego powinno być bezpiecznie i
spokojnie.
Chyba właśnie spokoju potrzeba nam najbardziej. Trze-
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ba sobie wiele rzeczy poukładać od nowa. Zmiana szkoły,
wejście na kolejny poziom
edukacji, to duże przeżycie. W
starej szkole wszyscy znali już
problemy zdrowotne Pawła,
lepiej czy gorzej, ale rozumieli i akceptowali ograniczenia
w jego funkcjonowaniu. Teraz trzeba będzie zbudować
wszystko do nowa i oczywiście będziemy jako rodzice dla
Pawła wsparciem, ale bardziej
niż do tej pory, to on będzie decydował, jak chciałby być widziany i jak będzie funkcjonował. Oczywiście podstawową
wiedzą musimy się podzielić
ze względów bezpieczeństwa,
ale o reszcie zdecyduje Paweł.
Nie bez obaw, ale i z wielką
nadzieją czekamy na ten nowy
etap życia. Najpierw jednak
odpoczynek.
Tymczasem mamy „mini
wakacje” czyli jesteśmy w
Warszawie przed badaniami
kontrolnymi. Każdy taki wyjazd to swego rodzaju kłopot,
bo trzeba spakować wszystko
co potrzebne do dializy, zabrać leki, środki opatrunkowe,
zapewnić odpowiednią temperaturę dla worków z płynem do dializ i leków podczas
przejazdu jak i na miejscu,
ale taki wyjazd to też radość,
bo oderwanie od rutyny. Co
6 tygodni zamykamy na chwilę szczecińskie życie, by żyć
życiem warszawskim. Nadaje
to pewien rytm codzienności. Staramy się wyjeżdżać z
„czystym kontem”, to znaczy
nic nie odkładać na „po wyjeździe”. Co można skończyć,
jest kończone. To taka trochę
mobilizacja, by płynnie i z
wolną głową realizować cykl
szczecińsko-warszawski.
I dziś, w poniedziałek, w
pierwszy dzień lata, koło
czternastej, poszliśmy na spacer do lasu. Takie rzeczy tylko
w Warszawie! W Szczecinie
nie mielibyśmy dziś urlopu.
Spędziliśmy więc razem miły
dzień, ciesząc się sobą, jedząc lody. I to wszystko w poniedziałek! Mają więc swoje
jasne strony badania Pawła. I
miejmy nadzieję, że chociaż
jeszcze pandemiczne, to już
lepsze to będą wakacje, bo
nawet Paweł będzie za trzy
tygodnie zaszczepiony drugą
dawką szczepionki przeciwko
Covid- 19. Cała nasza trójka
poczuje się więc już bezpieczniej i pewniej. Nie będziemy w
każdym człowieku widzieć zagrożenia, nie będziemy omijać ludzi szerokim łukiem. W
końcu będziemy bliżej świata.
Odetchniemy.
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Szulc
WARSZAWA

MĄDROŚĆ
Gdy się nieuchronna
Zbliża katastrofa,
słuchaj kaskadera,
a nie ﬁlozofa.

KTO PYTA
Kto pyta – nie błądzi.
Najwyżej niekiedy
Porządniej napytać
Może sobie biedy.

FASCYNACJA
Zdarza się nawet,
Że i uczony
Bywa głupotą
Zauroczony.

PORZĄDKOWANIE
Nie porządkuj świata
Flejtuchu nikomu,
Jeżeli bałagan
Masz we własnym domu.

Fraszki
ETYKIETA

EUROENTUZJAŚCI

Osioł stuli uszy,
Da zmiany w nazwisku,
Ale i tak można
Poznać go po pysku.

Liczą, że będą
Uszczęśliwieni,
Kiedy odetną
Się od korzeni.

JĘZYKOWY WIRUS
„Polacy nie gęsi,
Też swój język mają”.
Ale go angielskim
Bełkotem kalają.

TELEDYSKUSJA
Jeden szczerzy zęby,
Drugi wyszczekany
I obaj nie wiedzą,
Gdzie pies pogrzebany.

FART
Gdy po twojej myśli
Wszystko idzie pało,
To bacz, by rozumu
Ci nie rozdeptało.

UZDROWICIEL

MĄCICIELE
Jaki parlament
Taki i zamęt.

PSYCHOZA

Ma taki dotyk
Jak antybiotyk.

Coraz częściej szczeka
Człowiek na człowieka.

EMIGRACJA

GŁOSOWANIE

Z własnego kraju
Do obcego raju.

Zastanów się durny,
Co wrzucasz do urny.

RYS. ZBIGNIEW NOWAK

FILANTROP NASZYCH CZASÓW
Miesięcznik

LIPIEC 2021
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Rozumiym,
ale pojąć nie moge
i do boju. To nie urzyndos, a
likorz mo jachać do dóm pacjenta i gó wylegitymować,
czy istny prowde napisoł, że
jestta ubezpieczóny. A tyn system sprawdajóńcy jest kulawy
jak kónie Anenfelda – kóniec
klamerki.
Dochtor Bronchit się zrobiuł
nerwerwer. Przeprosiuł nos.
Napisaoł ino obkłady i kozoł
przyjść za tydzień. Jak widzimy, Fundusz nos tak wyleczy,
że nie przyjdymy do rozumu. A
może tylko tak się zwiduje starym śrupom i kakrom.
Roz kiedyś wychodzymy
zez emenrytem zes starygó
portfela Chrząszczykiym na
podwyrze. I co? Na krzesełkach siedzóm ze 4 metry od
siebie Alanek i Damianek. I

godajom ze sobom? Ale gdzie
tam, brawyndzom bez smorfony(smartfony). No, to tako bajtlada. Smorfon to takie graitko,
razem telefon i komputerek.
Przerwalim jeim godanie.
Emenryt Chrząszczyk spytoł,
jak ze sipom (szkołą).
– Skończlim ósme i idymy do
technikum.
– Czy wiysz Alanek, kto napisoł „Pana Tadeusza”?
– Cheba Konopnicko.
– A ty, Damianek?
– Wydawo mi sie, że Mickiewicz.
– A kto to był Wojski? – pyto
znowu Chrzcząszczyk.
– Wiym – mówi Damianek.
– Istny cheba, robiuł wew Komyndzie Uzupełnień na Pocztowyj kole parku.

– A jakie mocie czasopisma
w chacie?
– Jo mom gazytki zes LIDLA
– mówi Alanek.
– A jo zes „Biedróny” i „Kauﬂandu” – mówi Damianek.
Na tym zakończylim rozmowę. Dobrze, że wew chacie
ciotka Adela leguralnie czyto
„Przyjaciółke” i „Życie na gorónco”.
Jakisiś poziom musi być,
szak!
Wszystko to przedstawilim
Adeli.
– Ciocia, czy rozumiysz, o co
się wew tym wszystkim rozchodzi?
A ciotka na to: – Rozumiym,
ale pojąć nie moge!

BOLECH ZES CIERPIEGÓW
SPRAWOZDAWOŁ NA FAKCIE

RYS. ZBIGNIEW NOWAK

Ciotka Waleria kliknyła zes
miasta K. wew naszyj Pyrlandii
i tak się żaliła do Rynia:
– Komputery mie zamkły
wew chacie jak jakiygó kiciorza.
Istny poprosiół o sprawozdanie, co jestta los. Chodziło o to,
że Waleria, jak jom pozywomy
Waleriana, odwiezła ślubnygó
do śpitala, bo rzykomo dostoł
zapalynia trzustki. Zarówno
óna jak jeij stary byli szczepiyni rychlij na kowida 19. Przed
przyjyńciem do betesty (szpitala) jeszczyk jeim zrobili testy,
co były ujemne. Waleriana podała jeim numer komórki, jako
osoba, co mo sie opiekować
pacjyntem.
Ale skorno wyszła chwiłke
zes śpitala, jak zostawiła starygó, dostała esemes zes Sanepidu, że mo natychmiast zostać
się wew chacie, bo u ślubnygó wyszed odczyn wóntpliwy.
Może bez pomyłke?
– Może sie pani tylko osobiście usprawiedliwić u nos, ale
nie może pani wyliźć z dómu.
Żadno dyszkusja, szlus, bo
kara 5 tysiyncy – godo komputer.
Ryniu na to:
– Ciociu, przywiezymy ci futer i picie. System informacji
sanitarnej mo feler, wiync gó
traﬁł szlag i zdech pies.
Bez komputery nie idzie
przyjść do rozumu. Ryniu nim
opowiedzioł, jak z wujem Tosiem zes Zdziechowej poszli
dó likorza szkórnygó doktora Bronchita. Wew gabinecie
odwinelim girke Tosia, bo
mioł cheba jakiesiś egzymy.
Dochtor nastalowoł lampe i…
sztop.
Do środyszka wtośtała się
nagle pielengnarka zes papiórami i godo:
– Znowyk Fundusz Zdrowia
przesłoł pismo, że piynć lat
tymu nazad napisoł dochtor
jakiymuś Przepiórce recept, a
istny rzykómo jest nieubezpieczony. I tak co po chwiłka.
Ryniu nom objaśnił, że
atramyndziorze
Funduszu,
jak dorwą sie do komputera,
to jadom równo, żeby likorz
płacił kare, że coś przeoczyl.
Urzyndos przy komputerze
czuje władze jak jaki husarz
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30 lat
minęło…

W muzeum

T

D

Misją Towarzystwa – jak
czytamy na stronie www.nadzieja.srem.info – jest edukacja pozaszkolna, opieka
zdrowotna, pomoc społeczna,
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, a także
wspieranie inicjatyw społecznych. Początki działalności tej
organizacji wiążą się z uruchomieniem w listopadzie 1989
roku punktu charytatywnego,
który działa po dzień dzisiejszy. Wsparcie znajdują w nim
osoby w kryzysie, wykluczone
z powodu ubóstwa i biedy oraz
zagrożone bezdomnością. Od
1994 roku Towarzystwo wspiera Ośrodek Pomocy Społecznej
w Śremie w organizacji dorocznej zbiórki żywności i darów rzeczowych „Świąteczny
Talerz Śremu”. Od 2001 roku
organizuje badania mammograﬁczne dla kobiet, a od 2006
roku – prowadzi bank leków
oraz wypożyczalnię sprzętu
rehabilitacyjnego.
Towarzystwo prowadzi również klub
seniora.
Jubileuszowa uroczystość
zorganizowana w ogrodzie
Śremskiego Ośrodka Kultury
była okazją do złożenia podziękowań i życzeń władzom
Towarzystwa – Krystynie Szymańskiej, wieloletniej prezes
organizacji, która przez 25 lat
pełniła społecznie tę funkcję,
Wojciechowi Majchrzakowi,
wiceprezesowi Towarzystwa
oraz wszystkim członkom.
Gratulacje składał m.in. burmistrz Śremu Adam Lewandowski. W części artystycznej
jubileuszu wystąpiło Śremskie
Stowarzyszenie Śpiewackie
im. Stanisława Moniuszki,
Julia Bartkowiak i Jacek Golimowski, Kinga Fiebich oraz
Sławomir Olgierd Kramm.
Oprac. KK.

wie córeczki moich znajomych, Anetkę i Kingę,
spotkałam w muzeum na wystawie malarstwa Mikołaja
Konstantego Ciurlionisa. Pomyślałam: to nie dla nich, malarstwo tego litewskiego artysty
zawiera zbyt dużo alegorii, jest
subtelne, zwiewne, barwy są
blade. Dzieci w ich wieku (5 i 10
lat) lubią bądź malarstwo ﬁguratywne, bądź żywą w barwach
abstrakcję.
Obserwowałam
dziewczynki, ciekawa, co je
zainteresuje.
Przed licznymi małymi obrazami przeszły szybkim krokiem,
obojętnie. Potem rozdzieliły się i
każda z nich najwyraźniej szukała czegoś dla siebie. I znalazły!
Młodsza Anetka stanęła, zadzierając ku górze głowę, przed obrazem nazwanym przez artystę
„Uwielbienie słońca”. Stanęłam
za nią i już wiedziałam: zafrapowały ją zwierzęta. Słońce wielbiły żyrafy i konie, krowa, pies i
kot, także ptaki. A potem rozmawiałyśmy na temat tytułu obrazu
i Anetka skierowała rozmowę na
siebie: mówiła, co uwielbia i wyszło na to, że najbardziej tatę, ale
także budyń czekoladowy.
Anetkę dlatego zainteresował ten właśnie obraz, ponieważ dzieci w jej wieku zaczynają posługiwać się w swym
myśleniu
porównywaniem,
szeregowaniem i klasyﬁkowaniem. A zwierzęta idące jedno
za drugim pozwalały na takie
ich umysłowe ujmowanie. Zarazem ujawniło się to, co Jean
Piaget nazywał dziecięcym
egocentryzmem
intelektualnym, a co w tym wypadku polegało na odniesieniu fragmentu
zewnętrznego świata, jakim był
obraz, do siebie.
W sposób bardziej jednoznaczny ujawnia się egocentryzm w myśleniu dziecka przy
wyjaśnianiu różnych zjawisk,
szczególnie
przyrodniczych.
Dzieci, młodsze od Anetki, mają
tendencję do ujmowania zjawisk
z punktu widzenia swojego interesu, na przykład „pociąg jedzie,
żeby można było pojechać do
babci”, „jest ciepło, żeby dzieci mogły się bawić na dworze”.
Młodsze przedszkolaki przypisują zwierzętom przeżycia i myśli na wzór własnych, a niektóre
z nich także przedmiotom, na
przykład „ten płot mnie uderzył”,
„ten obraz na mnie patrzy”. Są
też przekonane, że wszystko na

świecie „ktoś” zrobił, Bóg albo
człowiek, co wyrażają w pytaniach: kto postawił te góry? Kto
wlał tyle wody do morza? Kto
wieczorem zapala gwiazdy?
Pięcioletnie dziecko, jakim jest
Anetka, już tak „naiwne” (jak to
nieładnie określają dorośli) nie
jest, w dodatku potraﬁ ujmować
zjawiska symbolicznie. Nie tylko
w słowach, ale także w zabawach i rysunkach dzieci w tym
wieku ujawnia się zdolność do
rozumienia i używania symboli.
Potraﬁą one swoje myśli i uczucia wyrażać pośrednio, także
poprzez rytuały, gesty, barwy,
melodie. Dzieci wymyślają sobie różne „zaklęcia”, mające
znaczenie tylko dla nich samych, niekiedy porozumiewają się umówionymi znakami,
także z rodzicami. Dla pewnej
dziewczynki symbolem miłości
do rodziców było poruszanie
paluszkami ponad głową, co
miało znaczyć mniej więcej tyle:
jestem waszym słoneczkiem i
kocham was.
Natomiast Kinga, będąc
w wieku przypadającym na
okres życia nazywany późnym
dzieciństwem, zatrzymała się
przed obrazem zatytułowanym
„Szmer lasu”. Na tle pni drzew
widoczna była harfa, a na niej
ludzka dłoń. To piękny i alegoryczny obraz. Kinga tak go
rozumiała: „las ma melodię jak
harfa”, „las śpiewa”. A szmer?
„Bo on śpiewa cichutko”. Potem
w rozmowie okazało się, że Kinga lubi szmer strumienia i wiatru. Było też trochę dyskusji nad

różnicą pomiędzy szmerem a
szumem, ale ostatecznie Kinga
doszła do wniosku, że szmer to
cichy odgłos, „taki trochę drgający”, „na przykład gdy chodzę po
wyschniętych liściach”. A szum
jest odgłosem niskim, jednostajnym, najczęściej pochodzącym
od wiatru. Gdy powiedziałam, że
najbardziej lubię szum liści topoli – Kinga zawołała: „a ja szum
drzew tuż przed burzą, żeby huczało mi w uszach!”.
To zrozumiałe, że Kinga lubi
silne bodźce, ona jest niemal na
progu dojrzewania, zapewne już
odczuwa wewnętrzną ekspansję, pragnienie wrażeń.
A obraz? Dzieci w jej wieku
starają się zrozumieć treść tego
co widzą, a nie tylko sam obraz. Są zdolne do samodzielnej
analizy, do przekształcania informacji zawartych w materiale,
do poszukiwania jego znaczeń.
Zdolności te są mniej lub bardziej rozwinięte, co w znacznej
mierze zależy od tego, w jaki
sposób dziecko było nauczane,
na przykład: czy ono było pytane,
czy też prowokowane do samodzielnego stawiania pytań? Czy
musiało odtwarzać podawaną
mu wiedzę, czy też posługiwać
się nią przy tworzeniu własnych
projektów? Inaczej: czy w nauczaniu dążono ku twórczości,
czy ku biernemu odtwarzaniu
wiadomości? Skutki tych różnic
najczęściej ciągną się za dzieckiem przez dalsze lata.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III

FOT. KAROLINA KASPRZAK

rzeba każdemu dać jeść,
bezdomnemu
miejsce,
a nagiemu odzież. Bez dachu i kawałka chleba może
on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia
– tak brzmiała dewiza życiowa świętego brata Alberta.
Życiorys tego zakonnika i
społecznika przybliżono 17
czerwca podczas obchodów
30 lat działalności Towarzystwa Pomocy Potrzebującym
im. św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie (woj. wielkopolskie).
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.plymail: komdruk@wp.pl

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej

Jeśli chorujesz na

STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
i masz problemy ze spastycznością
(sztywnością) kończyn,
a dotychczasowe metody leczenia
nie przynoszą zadowalających efektów

MOŻEMY TOBIE POMÓC
proponując skuteczne leczenie
Zapraszamy:

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40
Rejestracja telefoniczna
w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku

61-863-00-68 lub 506-444-900
www.hertmanowska.pl
neurologiczny.nzoz@gmail.com

